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Περίληψη 

 

 Τα δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό είναι η μία νέα τεχνολογία δικτύων που 

με χρήση μίας κεντρικής οντότητας που ονομάζεται ελεγκτής, με χρήση 

προγραμματισμού και διαχωρισμό του πεδίου δεδομένων από το πεδίο ελέγχου 

φέρνουν τα δίκτυα στην σύγχρονη εποχή. Ωστόσο ενώ οι δυνατότητες των SDN είναι 

μεγάλες, λόγω του μικρού χρόνου από την εφαρμογή τους μέχρι σήμερα παρουσιάζουν 

και νέες απειλές ασφαλείας.  

 Στην παρούσα διπλωματική αναφέρεται η αρχιτεκτονική τους,  τα στοιχεία που 

την χαρακτηρίζουν, καθώς και επιμέρους υλοποιήσεις και σημαντικότερες εφαρμογές 

στο τομέα της ασφάλειας. Στην συνέχεια μελετάται το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο 

επικοινωνίας των SDN, ΟpenFlow και παρουσιάζεται η εξέλιξη του μέχρι σήμερα. 

 Ακολούθως, παρουσιάζουμε τις απειλές ασφαλείας των SDN δικτύων και με 

έμφαση στις επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας βλέπουμε τους τρόπους ανίχνευσης και 

αντιμετώπισης τους.  

 Στο τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσουμε μία εφαρμογή για ανίχνευση και 

αντιμετώπιση DoS με χρήση στατιστικών και μέτρηση εντροπίας, πρότυπα κίνησης, 

όριο συνδέσεων και περιορισμό ρυθμού στον ελεγκτή Floodlight για μεταγωγή με 

ασφάλεια. Επίσης παρουσιάζονται πειράματα εκτέλεσης της εφαρμογής σε χαμηλή 

κλίμακα επίθεσης, τα οποία εκτελούνται σε περιβάλλον εξομοίωσης δικτύου με χρήση 

του λογισμικού Mininet. Τέλος κάνουμε ανάλυση του κώδικα, των προβλημάτων που 

αντιμετωπίστηκαν, εξάγουμε συμπεράσματα για την χρήση και πιθανότητα εφαρμογής 

των SDN και δίνουμε προτάσεις για μελλοντική εξέλιξη της εφαρμογής. 
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Abstract 

 

 Software Defined Networks is a new technology for networking that brings them 

to a new era. The core characteristics of SDN is programmability, abstraction and 

separation of the data plane from the control plane. That features give them great 

potential for future use. However, new security challenges are presented with their 

development. 

 In the current dissertation project, we analyze the architecture of SDN, the core 

elements that describe them and we mention the most important applications in the 

security field. Following, we study the most widespread protocol of communication in 

SDN, OpenFlow. 

 In the next chapter we describe the security challenges of software defined 

networks with an emphasis on distributed denial-of-service attacks, their detection and 

mitigation techniques. 

 In the last chapter, we develop an application for DoS detection and mitigation 

with use of statistics and calculation of entropy, traffic pattern, connection success and 

rate limiting in Floodlight controller. Application experiments are constructed in 

Mininet network simulator. Ending, we analyze the code, the problems that arouse and 

we give future ideas for the application. 
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Δομή 

 

 Ο τίτλος της εργασίας είναι Ανίχνευση επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών (DoS)  σε 

δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό. Η δομή της εργασίας είναι η εξής: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για τον τρόπο 

λειτουργίας των δικτύων καθοριζόμενων από λογισμικό (SDN) και η αρχιτεκτονική 

τους. Αναλύεται επίσης το πρωτόκολλο επικοινωνίας των μεταγωγέων με την κεντρική 

οντότητα των δικτύων αυτών. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται βασικές απειλές ασφαλείας στα SDN 

δίκτυα και αναλύονται οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (DoS), οι τρόποι ανίχνευσης 

και αντιμετώπισης. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το πείραμα όπου εξηγείται ο τρόπος υλοποίησης 

4 μεθόδων ανίχνευσης DoS και παρουσιάζεται μία τροποποιημένη μέθοδος για 

ανίχνευση. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των 5 μεθόδων με βάση 

την διακίνηση, υπολογιστικό χρόνο και πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρουμε τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της 

διπλωματικής εργασίας, και την μελλοντική προσέγγιση τους. 
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1 Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

 Το διαδίκτυο οδήγησε στην δημιουργία μία ψηφιακής κοινωνίας που σχεδόν τα 

πάντα είναι συνδεδεμένα και προσβάσιμα από παντού. Η σύνδεση εώς τώρα 

πραγματοποιείται με παραδοσιακά δίκτυα αλλά παρά την ευρεία χρήση τους είναι 

πολύπλοκα και αρκετά δύσκολα στη διαχείριση. Κάποιες από τις δυσκολίες είναι η 

διαμόρφωση με βάση μία πολιτική, η αντιμετώπιση λαθών και αλλαγών. Μία δυσκολία 

ακόμα είναι ότι το πεδίο ελέγχου και δεδομένων είναι ενωμένο και η δομή τους είναι 

αποκεντρωμένη. Αυτό ήταν σημαντικό κομμάτι της σχεδίασης του διαδικτύου στην 

πρώτη εποχή τους καθώς ήταν ο καλύτερος τρόπος για αντοχή. Αυτό ήταν 

αποτελεσματικό για αρκετό καιρό σε επίδοση. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα πολύ 

στατικό δίκτυο που η καινοτομία καθίσταται δύσκολη (Kreutz et al., 2015). 

 Τα δίκτυα υπολογιστών συνδέουν τους υπολογιστές (host) μέσω μεταγωγέων ή 

δρομολογητών που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι μεταγωγείς μεταφέρουν τα 

δεδομένα ανάμεσα στους κόμβους στα τοπικά δίκτυα (LAN) ενώ οι δρομολογητές 

χρησιμοποιούνται ως πύλες για την δρομολόγηση των πακέτων μεταξύ host σε 

διαφορετικά δίκτυα (Ali, Sivaraman, Radford, & Jha, 2015).  

 Οι συσκευές αυτές συνήθως λειτουργούν με ιδιόκτητα λειτουργικά συστήματα 

των κατασκευαστών και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται πρέπει να 

διαμορφωθούν μέσω εντολών ή γραφικών διεπαφών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να  

μειωθεί σε ταχύτητα με την βοήθεια προγραμματισμού αλλά οι διαχειριστές του 

δικτύου πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να ισορροπήσουν μεταξύ της 

αυτοματοποίησης και των χειροκίνητων εντολών σε μία κατάσταση δικτύου που 

συνεχώς αλλάζει. Αυτό ακριβώς κάνει την διαχείριση δικτύων αρκετά δύσκολη και με 

μεγάλη ευαισθησία σε  λάθη και προβλήματα ασφάλειας δίκτυα (Ali et al., 2015). 

 Η λειτουργικότητα των παραδοσιακών δικτύων χωρίζεται σε τρία επίπεδα, το 

επίπεδο διαχείρισης, το επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο δεδομένων. Οι πολιτικές του 

δικτύου αποφασίζονται στο επίπεδο διαχείρισης και εισάγονται στο επίπεδο ελέγχου 
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και εκτελούνται στο επίπεδο δεδομένων. Το επίπεδο δεδομένων αφορά τις συσκευές 

του δικτύου, μεταγωγείς ή δρομολογητές, το επίπεδο ελέγχου αφορά τα πρωτόκολλα 

που χρησιμοποιούνται για την μεταγωγή και το επίπεδο διαχείρισης αποτελείται από 

κάποιες υπηρεσίες που επιτρέπουν την διαμόρφωση της λειτουργίας του ελέγχου. Τα 

παραδοσιακά δίκτυα έχουν ως επίκεντρο το υλικό (Hardware) του δικτύου όπου το 

επίπεδο ελέγχου και δεδομένων αναπτύσσονται και τοποθετούνται στις συσκευές από 

τους κατασκευαστές τους. Αυτό τα κάνει αρκετά να προσαρμόζονται αργά στις νέες 

τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες που εμφανίζονται στο προσκήνιο 

(Shaghaghi, Kaafar, Buyya, & Jha, 2018). 

 Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε πρόσφατα γνωστή ως δίκτυα καθοριζόμενα από 

λογισμικό (SDN) αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση διαχωρίζοντας το επίπεδο των 

δεδομένων, δηλαδή την λειτουργία της μεταγωγής, από το το επίπεδο ελέγχου. Ο όρος 

δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και από τότε έχει κεντρίσει το 

ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας (Mckeown et al., 2008). Σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά δίκτυα που οι λειτουργία του είναι αποκεντρωμένη, τα SDN έχουν 

κεντρική διαχείριση για να προσφέρουν υπηρεσίες δικτύου στην ίδια υποδομή (Alsmadi 

& Xu, 2015). Αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει στην εξέλιξη και καινοτομία του πεδίου 

ελέγχου ανεξάρτητα από τους περιορισμούς του υλικού του πεδίου δεδομένων 

(Foerster, Schmid, & Vissicchio, 2018). Οι μεταγωγείς του δικτύου λειτουργούν στην 

τεχνολογία αυτή με βάση πίνακες ροής που συμπληρώνονται από κανόνες ροής. Οι 

κανόνες αυτοί αποφασίζουν πως οι μεταγωγείς θα διαχειριστούν τα εισερχόμενα 

πακέτα με βάση την αντιστοίχιση κάποιων πεδίων. Διαχειρίζονται από μία οντότητα 

γνωστή ως ελεγκτής που είναι συνδεδεμένη με ασφάλεια με τους μεταγωγείς του 

δικτύου με μία κανονικοποιημένη διεπαφή, το πρωτόκολλο OpenFlow. Η διαμόρφωση 

των κανόνων ροής των μεταγωγέων μπορεί να γίνει είτε προληπτικά είτε μετά από 

κάποιο συμβάν. Έτσι εισάγονται νέοι κανόνες στον μεταγωγέα σε πραγματικό χρόνο 

(Ali et al., 2015). 
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Εικόνα 1:Σύγκριση αρχιτεκτονικής παραδοσιακών δικτύων και SDN. Πηγή (Astuto, Mendonca, Nguyen, Obraczka, 

& Turletti, 2014) 

  

 Αυτή η αρχιτεκτονική, οπού το επίπεδο ελέγχου και δεδομένων είναι 

διαχωρισμένο επιτρέπει πολλές αποτελεσματικές τεχνικές στη διαχείριση του δικτύου 

και αφαιρεί την πολυπλοκότητα του, καθώς το πεδίο ελέγχου έχει ως πεδίο λειτουργίας 

την λογική τοπολογία του δικτύου, την δρομολόγηση κτλ. ενώ το πεδίο δεδομένων 

οργανώνει την κίνηση του δικτύου σε σχέση με τις επιλογές του ελεγκτή (Benzekki, El 

Fergougui, & Elbelrhiti Elalaoui, 2016). Κάποιες από τις τεχνικές των SDN είναι η 

ενιαία πολιτική σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών με 

διεπαφή στο υψηλότερο επίπεδο.  Αυτό το αφαιρετικό επίπεδο θα μπορούσε να 

συγκριθεί και με τα λειτουργικά συστήματα (ΛΣ) οπού ο ελεγκτής λειτουργεί ως 

πυρήνας (kernel) για το υλικό του δικτύου.  Έτσι οι διαχειριστές δεν χρειάζεται πλέον 

χειροκίνητα να επιβάλουν περίπλοκες πολιτικές με την μορφή εντολών σε κάθε 

μεταγωγέα. Απλά τις διαχειρίζονται σε υψηλό επίπεδο για το συνολικό δίκτυο και ο 

ελεγκτής εισάγει τους κανόνες ροής στους μεταγωγείς (Ali et al., 2015). 
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 Ο ελεγκτής μπορεί σε πραγματικό χρόνο να ελέγχει στατιστικά των ροών 

περιοδικά, έχοντας έτσι μία συνολική όψη για όλο το δίκτυο. Χρησιμοποιώντας 

προγραμματιστικές διεπαφές εφαρμογών (API) επιτρέπει την αυτοματοποίηση και 

δυναμικό έλεγχο του δικτύου σε τομείς όπως εξισορρόπηση φορτίου και αντιμετώπιση 

απειλών (Ali et al., 2015). 

 Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η SDN αρχιτεκτονική αποτελείται από τρία 

επίπεδα. Το επίπεδο δεδομένων, το επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο εφαρμογών. Το 

κάθε επίπεδο έχει τις δικές του λειτουργίες και επικοινωνούν μεταξύ τους με διεπαφές, 

αναφορικά νότια και βόρεια (Shaghaghi et al., 2018). Θα παρουσιάσουμε το καθένα 

από τα στοιχεία βαθύτερα με σκοπό την κατανόηση για την ανάπτυξη λύσεων για 

ασφαλή δίκτυα. 

 Η σημαντικότητα των SDN έχει αρχίσει να εμφανίζεται καθώς η Google έχει 

εφαρμόσει ένα SDN δίκτυο για την σύνδεση των κέντρων δεδομένων της ανά τον 

κόσμο. Αυτό το δίκτυο ήταν σε ανάπτυξη 3 χρόνια βοηθώντας την εταιρία να βελτιώσει 

την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το κόστος. Ακόμα, μεγάλες εταιρίες 

πληροφοριακής τεχνολογίας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους δημιουργώντας 

οργανισμούς όπως ο ONF (Open Networking Foundation)  και το OpenDaylight 

(Opendaylight) (Ali et al., 2015; Kreutz et al., 2015). 

 

1.2 Ιστορική αναδρομή 

 

 Πριν το OpenFlow υπήρχαν αρκετά τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία 

οδήγησαν στον κόσμο της αυτοματοποίησης όπως τον ξέρουμε.  Τα έργα που οδήγησαν 

στα SDN ως μέσα προόδου ήταν τα παρακάτω. Το DCAN (Devolved Control of ATM 

Networks) μίλησε για τον διαχωρισμό πεδίου ελέγχου και διαχείρισης στους μεταγωγείς 

των ATM από τις συσκευές. Αυτόν τον ρόλο θα έπαιζε μία συσκευή όπως ο σημερινός 

ελεγκτής (1997). Το έργο Open Signaling πρότεινε μία σειρά προγραμματιζόμενων 

διεπαφών σε συσκευές ΑΤΜ δικτύων. Ο σκοπός ήταν ο διαχωρισμός του λογισμικού 

ελέγχου από τις συσκευές(1999). Το έργο ForCES (Forwarding and Control Element 

Separation) δημιουργήθηκε από τον οργανισμό IETF (Internet Engineering Task Force) 

το 2003 με σκόπο τον διαχωρισμό επιπέδου μεταγωγής και επιπέδου ελέγχου μέσω 
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κάποιων οντοτήτων μεταγωγής και μία συσκευή με βάση λογισμικό ελέγχου με 

τεχνολογία μεταγωγής κυψελών. Στην συνέχεια το 2005 το έργο 4D (A Clean Slate 4D 

Approach to Network Control and Management) πρότεινε μία αρχιτεκτονική δικτύου 

χωρισμένη σε 4 επίπεδα προς κατεύθυνση αλλαγής από τις αυτόνομες συσκευές 

δικτύου. Τέλος το 2007 το Ethane παρουσιάστηκε σε ένα άρθρο με τίτλο Rethinking 

Enterprise Network Control. Το Ethane ήταν μία λύση με βάση πολιτικές που επέτρεπε 

τους διαχειριστές να τις ορίσουν και είχε αρκετά κοινά με το OpenFlow (Astuto et al., 

2014; Chen, Zheng, & Rong, 2015; Göransson, 2014; Jarraya, Madi, & Debbabi, 2014).  

 Η γέννηση των SDN δικτύων ήρθε με την άφιξη του πρωτοκόλλου OpenFlow. 

Ο όρος SDN χρησιμοποιήθηκε περίπου έναν χρόνο μετά από την πρώτη εμφάνιση του 

OpenFlow το 2008 όπου έγινε η πρώτη δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο του 

Στάνφορντ. Η υιοθέτηση του από ερευνητικές ομάδες και κατασκευαστές έφεραν έναν 

αέρα αλλαγής στην τεχνολογία δικτύων. Παρά την χρησιμοποίηση του όρου από το 

2009 τα SDN δεν είχαν μεγάλη επιρροή στην βιομηχανία των δικτύων ως το 2011. Έως 

τότε είχε αναπτυχθεί αρκετά όπου η ευθύνη για την κανονικοποίηση του πέρασε στον 

ONF (Οpen Networking Foundation). Ο ONF δημιουργήθηκε το 2011 από τις Deutsche 

Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Verizon και Yahoo! (Göransson, 2014). 

Αποτελεί πλέον τον οργανισμό υπεύθυνο για την ανάπτυξη του όπου δουλεύουν 

αρκετές ομάδες σε διάφορα έργα όπως μεταφορά από παραδοσιακά δίκτυα, ενημέρωση 

αγοράς, ασύρματα δίκτυα, βόρεια διεπαφή, διαμόρφωση, αρχιτεκτονική με αφαιρετική 

δομή και νέες εκδόσεις του OpenFlow (Kreutz et al., 2015). 

 Το OpenFlow αναπτύχθηκε για να επιτρέπει τους ερευνητές να καινοτομήσουν 

με νέα πρωτόκολλα σε δίκτυα καθημερινού σκοπού. Οι κατασκευαστές αναγκάστηκαν 

να υλοποιήσουν το πρωτόκολλο για προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν σε δίκτυα 

πανεπιστημίων. Ένα καλό στοιχείο του οργανισμού είναι ότι διευθύνεται από 

διαχειριστές δικτύων και όχι από κατασκευαστές. Επίσης για τον λόγο αυτό έχουν μία 

καλή οπτική στο τι θα πρέπει να κανονικοποιηθεί και τι όχι (Göransson, 2014). 

 

1.3 Εφαρμογή 
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 Τα SDN έχουν βρει εφαρμογή σε αρκετά περιβάλλοντα λόγω της 

προγραμματισμού τους και της ευκαιρίας αποφυγής ενδιάμεσων. Παρακάτω 

εξετάζουμε τα μέρη που έχουν υλοποιηθεί ή προταθεί (Astuto et al., 2014) 

 Δίκτυα επιχειρήσεων: Οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά έχουν μεγάλη δικτυακή 

υποδομή, απαιτητική ασφάλεια και πολλούς χρήστες. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

θα μπορούσε να είναι δίκτυο πανεπιστημίου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι 

περισσότερες συσκευές που συνδέονται δεν ελέγχονται από το πανεπιστήμιο 

καθώς είναι προσωρινά συνδεδεμένες. Επίσης τα πανεπιστήμια συχνά 

υποστηρίζουν δοκιμαστικά δίκτυα και πρωτόκολλα. Αρκετά παραδείγματα 

υπάρχουν χρησιμοποιώντας έλεγχο πρόσβασης, ΝΑΤ και τείχη προστασίας. 

 Κέντρα δεδομένων: Τα κέντρα δεδομένων έχουν εξελιχθεί με ραγδαίο ρυθμό τα 

τελευταία χρόνια και προσπαθούν πάντα να ανεβάσουν τις απαιτήσεις τους 

λόγω της αυξημένης ζήτησης. Η προσεκτική διαχείριση της κίνησης δικτύου 

και της εφαρμογής πολιτικής είναι τα σημαντικότερα στοιχεία των κέντρων 

δεδομένων. Ένα ακόμη στοιχείο είναι η κατανάλωση ενέργειας για το οποίο 

έχουν γίνει αρκετές μελέτες από την ακαδημαϊκή κοινότητα στα SDN. 

 Ασύρματα δίκτυα με βάση υποδομή: Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει για την 

εφαρμογή των SDN σε ένα περιβάλλον ασύρματων δικτύων όπου ο χρήστης θα 

μπορούσε να κινείται μεταξύ διάφορων δικτύων. 

 Τοπικά δίκτυα και μικρές επιχειρήσεις: Αρκετά έργα έχουν εξεταστεί για την 

χρήση SDN σε μικρά δίκτυα όπως σπίτια ή μικρές επιχειρήσεις. Καθώς η 

τεχνολογία εξελίσσεται, οι απαιτήσεις σε αυτά τα δίκτυα αυξάνονται, ωστόσο 

δεν υπάρχει η δυνατότητα για διαχειριστή δικτύου σε όλες τις περιπτώσεις. Για 

τον λόγο αυτό τα SDN θα μπορούσαν να είναι μία λύση. 

 

1.4 Αρχιτεκτονική 

 

 Η αρχιτεκτονική των δικτύων καθοριζόμενων από λογισμικό διαχωρίζεται από 

το χαμηλότερο επίπεδο προς το υψηλότερο στα εξής στοιχεία: 
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1.4.1 Επίπεδο δεδομένων 

 

 Το επίπεδο δεδομένων, γνωστό και ως επίπεδο υποδομής, αποτελείται από την 

υποδομή δικτύου, όπως δρομολογητές και μεταγωγείς και είναι υπεύθυνο μόνο για την 

μεταγωγή των δεδομένων. Εκτελεί την λειτουργικότητα που διαχειρίζεται το επίπεδο 

ελέγχου μέσα από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται και σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά δίκτυα δεν περιέχουν ενσωματωμένη νοημοσύνη για να παίρνουν 

αποφάσεις αυτόνομα (Shaghaghi et al., 2018). Οι μεταγωγείς που χρησιμοποιούνται 

στα SDN δίκτυα μεταγάγουν πακέτα, συλλέγουν πληροφορίες για το δίκτυο και 

στέλνουν αυτές τις πληροφορίες στο επίπεδο ελέγχου μέσω τις νότιας διεπαφής 

(Akhunzada et al., 2016; Jarraya et al., 2014). Οι μεταγωγείς που χρησιμοποιούνται από 

το OpenFlow πρωτόκολλο σαν νότια διεπαφή έχουν από ένα πίνακα μεταγωγής που 

αποτελείται από τρία μέρη. Αντιπαραβολή κανόνων, ενέργειες που θα εκτελεστούν για 

τα αντίστοιχα πακέτα και μετρητές για στατιστικούς λόγους (Shaghaghi et al., 2018). 

 Τα πεδία που θέτονται σε αντιστοίχιση μπορούν να είναι η εισερχόμενη θύρα 

του μεταγωγέα, MAC της πηγής, MAC του προορισμού, τύπος Ethernet, ταυτότητα 

VLAN, IP της πηγής, IP του προορισμού, θύρα  πηγής πρωτοκόλλου TCP / UDP και 

θύρα προορισμού TCP / UDP. Οι κανόνες μπορούν να δημιουργηθούν με έναν 

συνδυασμό αυτών των πεδίων (Shaghaghi et al., 2018). 

 Οι ενέργειες για τα πακέτα που αντιστοιχούνται είναι: μεταγωγή του πακέτου 

μέσω κάποιας θύρας, ενθυλάκωση και αποστολή στον ελεγκτή, πτώση του πακέτου ή 

διαμόρφωση ενός πεδίου.  Η συνηθέστερη περίπτωση είναι η εγκατάσταση ενός 

προκαθορισμένου κανόνα από τον ελεγκτή για προώθηση του πακέτου (Shaghaghi et 

al., 2018).  
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Εικόνα 2: OpenFlow επίπεδα, πηγή (Open Networking Foundation) 

 

1.4.2 Νότια Διεπαφή (Southbound Ιnterface) 

 

 Η νότια διεπαφή παρέχει ένα σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του επιπέδου 

ελέγχου και του επιπέδου δεδομένων, συγκεκριμένα μεταξύ του ελεγκτή και των 

μεταγωγέων. Η διεπαφή διευκολύνει τους διαχειριστές να χειριστούν την κίνηση του 

δικτύου προωθώντας τις αποφάσεις του ελεγκτή για τους κανόνες ροής (Akhunzada et 
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al., 2016; Jarraya et al., 2014). Αποτελεί μία κοινή και κανονικοποιημένη διεπαφή την 

οποία ακολουθούν τα δύο επίπεδα και επιτρέπει στον ελεγκτή την επιλογή μίας για την 

διαχείριση των φυσικών ή εικονικών συσκευών. Κάποια παραδείγματα νότιων 

διεπαφών είναι το OpenFlow, το POF (POF, 2019), OpFlex(OpFlex, 2019), OVSDB 

(OVSDB, 2019), ForCES (ForCES, 2019) (Kreutz et al., 2015). Έτσι στο επίπεδο δεδομένων 

μπορούν να συνυπάρχουν πολλών ειδών συσκευές όπως Open vSwitch(Open vSwitch, 

2019), vRouter (vRouter, 2019)οι οποίες ακολουθούν την διεπαφή (Shaghaghi et al., 

2018). 

 Το πλέον συνηθέστερο και διασημότερο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι 

το OpenFlow. Το OpenFlow έχει οριστεί από τον οργανισμό ONF (Open Networking 

Foundation) και παρέχει μηνύματα τριών ειδών (Kreutz et al., 2015; Shaghaghi et al., 

2018): 

 Μήνυμα εισερχόμενου πακέτου (Packet-in): Όταν μία συσκευή μεταγωγής δεν 

έχει κάποιο κανόνα ροής στέλνει στο μήνυμα στον ελεγκτή με ενθυλακωμένα 

στοιχεία του πακέτου.  

 Μήνυμα βασισμένο σε γεγονότα: Όταν κάποιος σύνδεσμος ή θύρα αλλάξει 

στοιχεία. 

 Μήνυμα στατιστικών ροής που δημιουργούνται στις συσκευές μεταγωγής. 

 

1.4.3 Επίπεδο ελέγχου 

 

 Το επίπεδο ελέγχου περιέχει μία οντότητα δικτύου που ονομάζεται ελεγκτής. Ο 

ελεγκτής είναι μία πλατφόρμα λογισμικού που είναι υπεύθυνη για την δημιουργία και 

τον τερματισμό των ροών και των διαδρομών δικτύου στα SDN. Παρέχει 

προγραμματιστικές διεπαφές σε όλο το δίκτυο και είναι υπεύθυνος για όλη την 

λειτουργικότητα και την λογική προγραμματισμού του δικτύου ροής (Akhunzada et al., 

2016). Διαμορφώνει όλη την κίνηση του δικτύου με βάση τις επιλογές και την πολιτική 

του διαχειριστή. Με βάση την αφαιρετική δομή μειώνει την πολυπλοκότητα του 

δικτύου και με την χρήση της νότιας διεπαφής συλλέγει πληροφορίες για το δίκτυο για 

να αποκτήσει μια ενημερωμένη όψη (Benzekki et al., 2016). Κάνει διαθέσιμες τις 
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λεπτομέρειες χαμηλότερων επιπέδων στο πεδίο των εφαρμογών μέσω υπηρεσιών και 

διεπαφών (Shaghaghi et al., 2018). 

 Μία μεγάλη πρόκληση του πεδίου ελέγχου είναι η διαχείριση της μνήμης. 

Συσκευές δικτύου σε μεγάλα δίκτυα θα χρειαστούν μεγαλύτερη μνήμη. Σε περίπτωση 

φυσικών συσκευών θα χρειαστούν αναβαθμίσεις για την αποφυγή εξάντλησης της 

μνήμης που θα προκαλέσει απώλεια πακέτων και μειωμένη απόδοση δικτύου 

(Rowshanrad, Namvarasl, Abdi, Hajizadeh, & Keshtgary, 2014).  

 Μία πληθώρα ελεγκτών είναι διαθέσιμοι, ο καθένας με τα δικά του 

χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονική. Ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης είναι το αν 

ο ελεγκτής έχει συγκεντρωτική ή κατανεμημένη αρχιτεκτονική. Στην συγκεντρωτική, η 

οντότητα του ελεγκτή ελέγχει όλες τις συσκευές μεταγωγής.  Αυτό οδηγεί σε σε δύο 

βασικά προβλήματα, την απειλή του μοναδικού σημείου αποτυχίας και της 

επεκτασιμότητας. Οι πιο γνωστοί ελεγκτές αυτής της αρχιτεκτονικής είναι οι εξής: 

NOX (NOX, 2019), POX (POX, 2019), Maestro(Cai, Cox, & Ng, 2010), Beacon (Erickson, 

2013), Ryu (Ryu, 2019), Floodlight(Floodlight, 2019). Έχουν σχεδιαστεί για να 

εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των κέντρων δεδομένων. Υλοποιούν πολλαπλά 

σπειρώματα (threads) με παράλληλη σύνδεση με δύναμη επεξεργασίας περίπου 12 εκ. 

ροών το δευτερόλεπτο. Σε αντίθεση οι  κατανεμημένοι ελεγκτές όπως ο ONOS (ONOS, 

2019), Onix (Koponen et al., n.d.), HyperFlow (Tootoonchian & Ganjali, 2010), DISCO 

(Phemius, Bouet, & Leguay, 2014) όπου είναι πιο ανθεκτικοί και διαμοιράζουν τον 

φόρτο του δικτύου σε πολλούς ελεγκτές και το πλεονέκτημα τους είναι η 

επεκτασιμότητα (Kreutz et al., 2015; Shaghaghi et al., 2018). Αυτή η αρχιτεκτονική 

παρέχει και διεπαφές γνωστές ως Ανατολική και Δυτική για την επικοινωνία των 

ελεγκτών μεταξύ τους ανταλλάσοντας πληροφορίες για τις ροές του πεδίου δεδομένων 

(Benzekki et al., 2016; Jarraya et al., 2014). Η πρώτη κατηγορία μπορεί να πετύχει 

πολλή μεγάλη διακίνηση ενώ η δεύτερη είναι πιο ανθεκτική σε λάθη (Astuto et al., 

2014; Kreutz et al., 2015). 
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Εικόνα 3: Ανατολική και Δυτική διεπαφή, πηγή (Kreutz et al., 2015) 

 

1.4.4 Βόρεια διεπαφή (Northbound Interface) 

 

 Για την υποστήριξη της αυτοματοποίησης, καινοτομίας και οργάνωσης των 

εφαρμογών τα SDN χρησιμοποιούν διεπαφές εφαρμογών (API) γνωστά ως βόρειες 

διεπαφές. Επιτρέπει την επικοινωνία ελεγκτή με εφαρμογές αλλά είναι συνηθέστερο να 

δημιουργηθεί σε μία αυθαίρετη ad-hoc βάση λόγω της μη κανονικοποίησης της 

διεπαφής. Ο κάθε ελεγκτής υλοποιεί την δική του βόρεια διεπαφή με διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού και τα δικά του στοιχεία (Akhunzada et al., 2016). Σε 

σύγκριση με τη νότια που είναι καλά ορισμένη σε πρωτόκολλα όπως το ForCES και το 

OpenFlow δεν υπάρχουν πρότυπα για την βόρεια διεπαφή. Μία αιτία είναι ότι η νότια 

χρειάζεται την  προσθήκη υλικού ενώ η βόρεια είναι ορισμένη σε λογισμικό (Astuto et 

al., 2014; Rowshanrad et al., 2014). 
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Εικόνα 4: Επίπεδο ελέγχου, πηγή (Ali et al., 2015) 

 

1.4.5 Επίπεδο εφαρμογών 

 

 Το επίπεδο εφαρμογών είναι υπεύθυνο για την παροχή διάφορων υπηρεσιών και 

εφαρμογών όπως εξισορρόπηση φορτίου, εφαρμογές ασφαλείας, επιθεώρηση πακέτων, 

συστήματα ανίχνευσης εισβολής (IDS), συστήματα αποτροπής εισβολής (IPS), τείχος 

προστασίας (firewall), ποιότητα υπηρεσίας, δρομολόγηση (Benzekki et al., 2016). Οι 

εφαρμογές μοιράζονται την συμπεριφορά του δικτύου και προωθούν πολιτικές υψηλού 

επιπέδου στα χαμηλότερα επίπεδα ως κανόνες ροής (Akhunzada et al., 2016). Υπάρχει 

μία κατηγορία εφαρμογών όπου προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για τα 

SDN δίκτυα με βάση την νέα αρχιτεκτονική τους (Shaghaghi et al., 2018). 
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1.5 Στοιχεία SDN 

 

 Τα δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω 

στοιχεία (Kreutz et al., 2015; Sahay, Meng, & Jensen, 2019): 

 Λογικά κεντρικός ελεγκτής και ορατότητα σε όλο το δίκτυο: Με τον ελεγκτή να 

επικοινωνεί με όλες τις συσκευές του δικτύου και την γνώση όλων των 

καταστάσεων των συσκευών η επιλογή αποφάσεων γίνεται πιο εύκολη από τον 

ελεγκτή σε σύγκριση με τα παραδοσιακά δίκτυα όπου οι κόμβοι δεν γνωρίζουν 

την κατάσταση του δικτύου. 

 Ευκολία προγραμματισμού: Με την βοήθεια των εφαρμογών που υλοποιούνται 

στον ελεγκτή εύκολα μπορούν να εισαχθούν νέες τεχνολογίες και τεχνικές 

ασφαλείας με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού 

 Αφαιρετική δομή: Οι εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε μία αφαιρετική όψη του 

δικτύου και μπορούν να καθορίσουν την λειτουργικότητα με βάση πολιτικές 

υψηλού επιπέδου. Ακόμη, το απλοποιημένο επίπεδο δεδομένων προσφέρει μια 

ευελιξία για την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών. 

 Διαχωρισμός πεδίου δεδομένων - ελέγχου: Οι συσκευές δικτύου είναι απλά 

μεταγωγείς πακέτου και ο έλεγχος αφαιρείται από αυτές. 

 Διαχείριση με βάση ροές: Οι αποφάσεις στους μεταγωγείς των SDN παίρνονται 

με βάση ροές. Ο διαχειριστής μπορεί να επιβάλει κανόνες στις ροές όταν είναι 

απαραίτητο.  

 Δυναμικότητα: Τα SDN δίκτυα μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν αλλαγές 

στο δίκτυο χάρη στην δυναμική τους αρχιτεκτονική και προσαρμόζονται στις 

συνεχώς ευμετάβλητες καταστάσεις του δικτύου. 

1.6 Ελεγκτές 

 

 Πολλοί ελεγκτές έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη των SDN και κάποιοι 

υποστηρίζονται ακόμη.  Όλοι υποστηρίζουν το OpenFlow και έχουν εστιάζουν σε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότεροι 

(Jarraya et al., 2014). 
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 NOX: Ο NOX είναι ο πρώτος δημόσια  διαθέσιμος ελεγκτής που υποστήριξε το 

OpenFlow και είναι γραμμένος σε C++. Πολλές διαφορετικά παράγωγα του 

NOX υπάρχουν όπως ο QNOX που είναι μία έκδοση με έμφαση την ποιότητα 

υπηρεσίας ή ο POX που είναι μία βελτιωμένη έκδοση γραμμένη καθαρά σε 

Python. Η ανάπτυξη του δεν συνεχίζεται πλέον και δημιουργήθηκε από την 

Nicira Networks. 

 Maestro: O Maestro έχει ως πλεονέκτημα τον εκμετάλλευση της τεχνολογίας 

πολλών πυρήνων για πετύχει παραλληλισμό των διαδικασιών για να επιτύχει 

καλύτερη απόδοση και είναι γραμμένος σε Java και αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήμιο του Rice. 

 

Εικόνα 5: Αρχιτεκτονική Maestro, πηγή (Cai et al., 2010) 

 Beacon: Ο Beacon έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο του Stanford. Είναι ένας 

ελεγκτής που χρησιμοποιεί πολλαπλά σπειρώματα, έχει υποστήριξη για πολλές 

πλατφόρμες και είναι βασισμένο σε ενότητες τις οποίες μπορείς να 

ενεργοποιήσεις την στιγμή της εκτέλεσης. Η ανάπτυξη του δεν συνεχίζεται 

πλέον. 
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   Εικόνα 6:Αρχιτεκτονική Beacon, πηγή (Erickson, 2013) 

 Floodlight: Ο Floodlight είναι ένας απλός και αποδοτικός ελεγκτής ο οποίος 

είναι γραμμένος σε Java και προήλθε από τον Beacon. Έχει αναπτυχθεί από την 

Big Switch Networks και έχει υποστηριχθεί από μία μεγάλη κοινότητα 

συμπεριλαμβανομένων την Intel, Cisco, HP και ΙΒΜ. 

 

 

Εικόνα 7: Αρχιτεκτονική Floodlight , πηγή (Floodlight Wiki) 

 Ryu: O Ryu είναι ανοιχτού κώδικα ελεγκτής βασισμένος σε διαχωρισμό 

τμημάτων. Έχει αναπτυχθεί σε Python και επιτρέπει τον διαχωρισμό του 
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δεύτερου επιπέδου (L2) χωρίς VLAN. Η ανάπτυξη του συνεχίζεται ακόμη και 

έχει αναπτυχθεί από την NTT OSRG και την VA Linux. 

 OpenDaylight: Ο OpenDaylight είναι ανοιχτού κώδικα ελεγκτής και 

εμπεριέχεται στη δική του εικονική μηχανή Java. Πολλές εταιρίες όπως η 

ConteXtream, NEC, Cisco, Plexxi και Ericsson συμμετέχουν ενεργά στην 

ανάπτυξη του. 

 

Εικόνα 8: Αρχιτεκτονική OpenDayLight, πηγή (Opendaylight) 

 

1.7 OpenFlow 

1.7.1 Εισαγωγή 

 

 Το OpenFlow εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Το 2008 δημιουργήθηκε ένας 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός, o openflow.org, με σκοπό την προώθηση του 

OpenFlow. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε και πριν στο διαδίκτυο, τα πρώτα χρόνια ήταν 

απλά ένα σύνολο ατόμων που γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Από την 

δημιουργία του το OpenFlow ξεκίνησε με σκοπό να ανήκει στην ερευνητική κοινότητα 

και να βοηθήσει σαν πλατφόρμα για δοκιμές μεταγωγής ανοικτών δικτύων. Η πρώτη 
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έκδοση 1.0.0 εμφανίστηκε 31 Δεκεμβρίου 2009. Πριν από αυτήν υπήρχαν αρκετές 

δοκιμαστικές εκδόσεις που ήταν ανοικτές στο κοινό και χρησιμοποιούνταν 

δοκιμαστικά. Από το σημείο αυτό και μετά την έκδοση 1.1.0 η ανάπτυξη του γινόταν 

κάτω από την επίβλεψη του openflow.org. 21 Μαρτίου του 2011 ο οργανισμός Open 

Network Foundation δημιουργήθηκε για την εμπορευματοποίηση των SDN. Παρά την 

ύπαρξη αρκετών διαφορετικών νότιων διεπαφών για τον ONF το OpenFlow είναι στο 

επίκεντρο. Μετά την έκδοση 1.1 αρκετές εκδόσεις έχουν δημοσιευθεί από τον ONF 

(Göransson, 2014; Rowshanrad et al., 2014). 

 Οι μεταγωγείς ως συσκευές λειτουργούν με βάση κανόνες που κωδικοποιούνται 

και θα μπορούσαν να προγραμματιστούν. Αλλά με την πάροδο του χρόνου όλο και 

λιγότερα κυκλώματα έρχονταν σε κυκλοφορία για μη εμπορικό σκοπό. Το OpenFlow 

είναι μια προσπάθεια για να βοηθήσει τον προγραμματισμό στα δίκτυα με μια πιο 

γενική ιδέα και όχι την εκμετάλλευση μεταγωγέων από συγκεκριμένους κατασκευαστές 

και με αυτό ως ιδέα συνεχίζει (Göransson, 2014). Στην συνέχεια παρουσιάζονται 

αρκετά μέρη την τεχνολογίας του OpenFlow. 

 

Εικόνα 9: Μεταγωγέας OpenFlow, πηγή (Open Networking Foundation, 2013) 
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1.7.2 Μεταγωγέας OpenFlow 

 

 Όπως η βασική λειτουργία όλων των μεταγωγέων η βασική λειτουργία του 

OpenFlow μεταγωγέα της έκδοσης 1.0 είναι να παραλάβει τα πακέτα από μία θύρα και 

να τα προωθήσει σε μία άλλη κάνοντας τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Αυτό που το 

ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους είναι ότι η συμπεριφορά του ορίζεται από κανόνες ροών 

που εγκαθιστά ο ελεγκτής. Κάθε κανόνας αποτελείται από πεδία για αντιπαραβολή των 

στοιχείων του πακέτου με τον πίνακα ροών και ενέργειες. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να 

οριστούν από πολλά επίπεδα OSI (Astuto et al., 2014; Foerster et al., 2018). Οι 

επιτρεπτές ενέργειες είναι : 

 Προώθηση του πακέτου από μία θύρα και τροποποίηση κάποιων στοιχείων 

κεφαλίδας. 

  Απόρριψη του πακέτου 

 Αποστολή του πακέτου στον ελεγκτή 

 Όταν κάνει την τρίτη επιλογή το πακέτο αποστέλλεται μέσω ενός ασφαλούς 

καναλιού ως μήνυμα PACKET_IN. Ο ελεγκτής επιστρέφει το πακέτο μέσω του ίδιου 

καναλιού ως PACKET_OUT. Αυτό το μήνυμα μπορεί να πάρει δύο διαφορετικούς 

διαδρόμους. Στην μία περίπτωση μπορεί να ορίσει την θύρα του μεταγωγέα απευθείας 

και στην δεύτερη να πάρει αυτήν την απόφαση ο μεταγωγέας (Göransson, 2014) Οι 

μεταγωγείς ανήκουν σε δύο κατηγορίες, λογισμικού και υλικού. Οι μεταγωγείς 

λογισμικού έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα σαν λύση για κέντρα δεδομένων και 

εικονική υποδομή δικτύων. Μελέτες δείξαν ότι πλέον οι εικονικές θύρες είναι πιο 

πολλές από τις φυσικές σε κέντρα δεδομένων (Jarraya et al., 2014; Kreutz et al., 2015). 
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Εικόνα 10: Σύνδεση μεταγωγέα - ελεγκτή, πηγή (Mckeown et al., 2008). 

 

1.7.3 Ελεγκτής OpenFlow 

 

 Οι μοντέρνοι μεταγωγείς που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο παίρνουν 

εκατομμύρια αποφάσεις το δευτερόλεπτο για την προώθηση ενός πακέτου. Με τον 

διαχωρισμό του πεδίου δεδομένων από το πεδίο ελέγχου αυτές οι αποφάσεις μπορούν 

να παρθούν στον ελεγκτή. Στον ελεγκτή τρέχουν παράλληλα και άλλες λειτουργίες 

όπως η δημιουργία πίνακα δρομολόγησης και μεταγωγής που βοηθάνε αυτές τις 

αποφάσεις. Το πεδίο ελέγχου στο OpenFlow διαφέρει από το παραδοσιακό πεδίο 

ελέγχου σε τρία μέρη: 
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 Μπορεί να προγραμματίσει τις συσκευές του δικτύου με μία κοινή γλώσσα, το 

OpenFlow. 

 Λειτουργεί σε μία ξεχωριστή συσκευή σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δίκτυα. 

 Μπορεί να προγραμματίσει πολλές συσκευές από ένα μόνο αντικείμενο  πεδίου 

ελέγχου. 

 Ο ελεγκτής προγραμματίζει όλες τις λειτουργίες της αντιπαραβολής στοιχείων 

των μεταγωγέων και τους κανόνες ροής (Astuto et al., 2014; Göransson, 2014). 

 

Εικόνα 11: Πίνακας Ροών OpenFlow, πηγή (Astuto et al., 2014) 

 

1.7.4 Εκδόσεις 

1.7.4.1 v1.0 

1.7.4.1.1 Θύρες 
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 Ο προσδιορισμός του OpenFlow ορίζει την έννοια θύρα OpenFlow ως μία 

φυσική θύρα. Συνήθως μεταγωγείς χρησιμοποιούν αλγορίθμους για ποιότητα 

λειτουργίας για την δημιουργία ουρών στις θύρες. Το OpenFlow υιοθετεί αυτήν την 

λειτουργία αλλά σε πολύ βασικό επίπεδο στην πρώτη έκδοση. 

1.7.4.1.2 Πίνακας Ροών 

 

 Ο πίνακας ροών είναι το επίκεντρο λειτουργίας του πρωτοκόλλου OpenFlow. 

Ένας πίνακας περιέχει πολλές καταχωρίσεις ροών. Μία ροή αποτελείται από στοιχεία 

κεφαλίδας, μετρητές και ενέργειες. Τα στοιχεία κεφαλίδας χρησιμοποιούνται ως 

κριτήρια για ταυτοποίηση. Αν ταυτοποιηθεί ένα πακέτο ανήκει στην συγκεκριμένη ροή. 

Οι  μετρητές λειτουργούν ως μεταβλητές για την δημιουργία στατιστικών που θα 

αποσταλούν στον ελεγκτή και οι ενέργειες ορίζουν το τι θα κάνει ο μεταγωγέας το 

πακέτο που ταυτοποιήθηκε (Göransson, 2014; Jarraya et al., 2014). Τα πεδία που είναι 

πιθανά για την ταυτοποίηση αποτελούν μία πλειάδα 12 στοιχείων και είναι τα εξής: 

 Θύρα εισερχομένων μεταγωγέα 

 VLAN ID 

 VLAN προτεραιότητα 

 Διεύθυνση Ethernet πηγής 

 Διεύθυνση Ethernet προορισμού 

 Τύπος Ethernet πλαισίου 

 IP διεύθυνση πηγής 

 IP διεύθυνση προορισμού 

 Πρωτόκολλο IP 

 IP δυαδικά ψηφία Τύπου Υπηρεσίας (IP Type of Service bits) 

 Θύρα TCP/UDP πηγής 

 Θύρα TCP/UDP προορισμού 
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Εικόνα 12: Κανόνες και ενέργειες ροών, πηγή (Kreutz et al., 2015) 

 Όταν ένα πακέτο δεν ταυτοποιηθεί αποστέλλεται στον ελεγκτή, διαφορετικά 

ακολουθεί την ενέργεια του κανόνα ροής. Εκτός από τις βασικές ενέργειες της 

απόρριψης (Drop) και της προώθησης (Forward) το ΟpenFlow ορίζει πέντε εικονικές 

θύρες που παίζουν ρόλο στην επιλογή ενέργειας. 

 LOCAL: Χρησιμοποιείται όταν ένα μήνυμα λαμβάνεται στον μεταγωγέα από 

τον ελεγκτή σε μία θύρα και δίνει εντολή το πακέτο να επεξεργαστεί από τον 

τοπικό ελεγκτή OpenFlow. 

 ALL: Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πλημμύρας ενός πακέτου (Flood) σε 

όλες τις θύρες εκτός από την θύρα που λήφθηκε το πακέτο. 

 CONTROLLER: Ορίζει ότι ο μεταγωγέας πρέπει να προωθήσει το πακέτο στον 

ελεγκτή. 

 IN_PORT: Δίνει εντολή να προωθηθεί το πακέτο στην θύρα από την οποία 

παραλήφθηκε. 

 TABLE: Η επιλογή αυτή ισχύει μόνο για τα πακέτα που προέρχονται από τον 

ελεγκτή ως PACKET_OUT μήνυμα. Όταν ο ελεγκτής δεν θέλει να ορίσει την 

θύρα που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του πακέτου, με το 

συγκεκριμένο όρο δίνει εντολή ο μεταγωγέας να κάνει την επιλογή αυτή. 

 

1.7.4.1.3 Επικοινωνία ελεγκτή και μεταγωγέα 

 

 Η επικοινωνία του ελεγκτή με τον μεταγωγέα εκτελείται σε ένα ασφαλές 

κανάλι. Αυτό το ασφαλές κανάλι χρησιμοποιεί TLS σύνδεση με χρήση TCP. Ο 
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μεταγωγέας πρέπει να γνωρίζει την IP διεύθυνση του ελεγκτή για να ξεκινήσει την 

δημιουργία σύνδεσης. Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται έχουν μία κεφαλίδα με την 

έκδοση του OpenFlow, το μέγεθος του μηνύματος και έναν αριθμό ID συναλλαγής. 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μηνυμάτων οι οποίες είναι (Göransson, 2014): 

 Συμμετρικά 

Συνήθως αποτελούν μηνύματα διεξαγωγής την σύνδεσης. 

1. HELLO: Μήνυμα που αποστέλλεται μετά την δημιουργία της σύνδεσης. 

2. ECHO_REQUEST: Μήνυμα ερωτήματος για το αν η σύνδεση 

παραμένει ζωντανή. 

3. ECHO_REPLY: Μήνυμα απάντησης στο ECHO_REQUEST. 

 Ασύγχρονα 

1. PACKET_IN: Μήνυμα που περιέχει το πακέτο που στέλνεται στον 

ελεγκτή από τον μεταγωγέα. 

2. FLOW_REMOVED: Ο μεταγωγέας ενημερώνει τον ελεγκτή ότι ένας 

κανόνας ροής διαγράφηκε. 

3. PORT_STATUS: Ενημέρωση για αλλαγές κατάστασης σε θύρες του 

μεταγωγέα. 

4. ERROR: Μηνύματα όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά. 

 Ελεγκτή - Μεταγωγέα 

1. SET_CONFIG: Μήνυμα διαμόρφωσης επιλογών του μεταγωγέα από τον 

ελεγκτή. 

2. FEATURES_REQUEST: Μήνυμα ερώτησης προς τον μεταγωγέα για 

λειτουργίες που υποστηρίζει. 

3. FEATURES_REPLY: Μήνυμα απάντησης σε FEATURES_REQUEST. 

4. GET_CONFIG_REQUEST: Μήνυμα ερώτησης για λήψη επιλογών  

διαμόρφωσης του μεταγωγέα. 

5. GET_CONFIG_REPLY: Μήνυμα απάντησης σε 

GET_CONFIG_REQUEST. 

6. PACKET_OUT: Μήνυμα που αποστέλλει ο ελεγκτής στον μεταγωγέα 

με το πακέτο που στάλθηκε εξ΄ αρχής με PACKET_IN. 

7. FLOW_MOD: Αφορά την αλλαγή σε κανόνες ροής που γίνεται από τον 

ελεγκτή. 
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8. PORT_MOD: Αλλαγή κατάστασης θύρας ελεγκτή. 

9. STATS_REQUEST: Μήνυμα ερωτήματος για στατιστικά. 

10. STATS_REPLY: Μήνυμα απάντησης σε STATS_REQUEST. 

11. BARRIER_REQUEST: Μήνυμα ερωτήματος για το αν κάποια εντολή 

έχει τελειώσει την εκτέλεση της. 

12. BARRIER_REPLY: Μήνυμα απάντησης σε BARRIER_REQUEST. 

13. QUEUE_GET_CONFIG_REQUEST: Ερώτημα σε μεταγωγέα για τον 

τρόπο δημιουργίας ουρών. 

14. QUEUE_GET_CONFIG_REPLY: Απάντηση στο αντίστοιχο REQUEST 

μήνυμα. 
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Εικόνα 13: Διάγραμμα ροής OpenFlow 1.5.1 πηγή (Open Networking Foundation, 2015) 

 

1.7.4.2 v1.1 

 

 Η έκδοση 1.1 του OpenFlow επέτρεψε την δημιουργία πινάκων πολλαπλών 

ροών ως επιλογή. Επίσης δημιουργία ομάδων είναι πιθανή πλέον για την αποστολή 

πλημμύρας. Κάθε ομάδα έχει καταχωρίσεις για συγκεκριμένες ενέργειες. Ακόμη έφερε 

υποστήριξη σε VLAN και MPLS. Ενώ η ιδέα των εικονικών θυρών υπήρχε στην 

έκδοση αυτή υπήρξε καθολική λειτουργικότητα με διαχωρισμό σε κατηγορίες. Τέλος 
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λειτουργικότητα για αποσύνδεση του ελεγκτή προστέθηκε. Σε περίπτωση αποσύνδεσης 

οι μεταγωγείς λειτουργούν ως παραδοσιακοί μεταγωγείς (Rowshanrad et al., 2014). 

 

1.7.4.3 v1.2 

 

 Η έκδοση 1.2 ήρθε 5 Δεκεμβρίου του 2011. Η μεγαλύτερη προσθήκη αυτής της 

έκδοσης είναι η λειτουργία με πολλούς ελεγκτές. Πλέον μπορεί να οριστεί ένας 

ελεγκτής σε έναν ρόλο EQUAL, SLAVE ή MASTER και οι μεταγωγείς έχουν την 

επιλογή να διατηρούν συνδέσεις με πολλούς ελεγκτές. Επίσης υπήρξε υποστήριξη για 

(Rowshanrad et al., 2014). 

 

Εικόνα 14: Εξέλιξη του OpenFlow, πηγή (Rowshanrad et al., 2014) 

 

1.7.4.4 v1.3 

 

 Η έκδοση 1.3 δημοσιεύθηκε 13 Απριλίου 2012 και αποτέλεσε ορόσημο καθώς 

σταθεροποίησε πολλές λειτουργίες των ελεγκτών. Ένα νέο ζεύγος μηνυμάτων 

προστέθηκε για την ανάγνωση κατάστασης, το MULTIPART_REQUEST/ 

MULTIPART_REPLY που συμπεριλαμβάνει τα μηνύματα στατιστικών. Ακόμη υπήρξε 

μεγαλύτερη υποστήριξη για αποτυχία ταυτοποίησης από τον πίνακα ροών και νέα 
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λειτουργικότητα για παράλληλο σχηματισμό συνδέσεων σε έναν από τους πολλούς 

ελεγκτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Τέλος η αποθήκευση cookies 

για υποβοήθηση των μηνυμάτων PACKET_IN είναι δυνατή στους μεταγωγείς (Open 

Networking Foundation, 2012; Rowshanrad et al., 2014). 

 

1.7.4.5 v1.4 

 

 Η έκδοση αυτή κυκλοφόρησε 15 Οκτωβρίου του 2013 και έφερε αλλαγές και 

νέες προσθήκες στη λειτουργικότητα. Η θύρα σύνδεσης με τον ελεγκτή άλλαξε από την 

6633 στην 6653 και δημιουργήθηκε η έννοια των δέσμεων για ομαδοποίηση 

μηνυμάτων. Επίσης υποστήριξη για οπτικές θύρες και συγχρονισμό πινάκων (Open 

Networking Foundation, 2015; Ren & Xu, 2014; Rowshanrad et al., 2014). 

 

1.7.4.6 v1.5 

 

 H έκδοση 1.5 δημοσιεύθηκε Δεκέμβριο του 2014 και η μεγαλύτερη αλλαγή 

είναι ο νέος πίνακας εξερχομένων (eggress table) και λειτουργικότητα ανάλογα με τον 

τύπο πακέτου. Πλέον πακέτα διαφορετικού του Ethernet υποστηρίζονται (ONF, 2015).  
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Εικόνα 15: Ροή πακέτου κατά την επεξεργασία, πηγή (Open Networking Foundation, 2015) 
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2 Ασφάλεια στα SDN Δίκτυα 

 

2.1 Ασφάλεια με βάση αρχιτεκτονική 

 

 Σαν νέα τεχνολογία τα SDN έχουν πολλά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της 

ασφάλειας του δικτύου και πολλές έρευνες έχουν δημοσιευθεί για αυτό το σκοπό. Όμως 

με την αναπτυσσόμενη δημοτικότητα, τα νέα προϊόντα σαν νέα τεχνολογία φέρνουν 

στο προσκήνιο πολλές απειλές και αυτό παρουσιάζεται σαν εμπόδιο για την ευρύτερη 

εφαρμογή τους. Τα νέα χαρακτηριστικά των SDN μπορούν να οδηγήσουν σε 

περισσότερα προβλήματα από τα αυτά που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά δίκτυα. 

Αναλογικά με τα πεδία αρχιτεκτονικής από το χαμηλότερο στο υψηλότερο τα 

προβλήματα ασφαλείας είναι τα εξής: 

  

2.1.1 Πεδίο Δεδομένων 

 

 Οι ελεγκτές στηρίζονται στη σωστή λειτουργία των μεταγωγέων και 

δρομολογητών. Στην συνέχεια αναπτύσσονται οι μεγαλύτερες απειλές στο πεδίο 

δεδομένων (Akhunzada et al., 2016). 

 Ψευδής εισαγωγή ροής:  Μία μεγάλη πρόκληση είναι η πιθανότητα 

αναγνώρισης του ελεγκτή για το αν οι κανόνες ροής είναι αυθεντικοί ή όχι. 

Ένας εκτεθειμένος μεταγωγέας θα μπορούσε να δημιουργήσει ψευδείς κανόνες 

ροής που θα φέρει το πεδίο δεδομένων σε αδράνεια. 

 Όριο καταχωρίσεων ροών στους μεταγωγείς: Οι μεταγωγείς έχουν ένα ανώτερο 

όριο στον αριθμό των κανόνων που μπορούν να εισαχθούν. Αυτό θα μπορούσε 

να γίνει στόχος επίθεσης που θα εξαντλήσει τις θέσεις στον πίνακα με 

αποτέλεσμα ουσιαστικά την άρνηση της υπηρεσίας (DoS). 

 Εκτεθειμένοι οικοδεσπότες ή μεταγωγείς: Μία εκτεθειμένη συσκευή μπορεί να 

οδηγήσει σε μία πληθώρα επιθέσεων. Εκτός από την περίπτωση της αποστολής 

κίνησης με στόχο το όριο πίνακα ροών, ο εισβολέας μπορεί να δημιουργήσει 
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δυναμικές επιθέσεις όπως αναδρομολόγηση της κίνησης, την πειρατεία της 

κυκλοφορίας (traffic hijacking) ή άρνηση της υπηρεσίας (DoS) (Han et al., 

2019; Zheng & Zhen, 2017). 

 Ανάκτηση μετά από σφάλμα: Μετά από ένα σφάλμα σε έναν σύνδεσμο ή 

μεταγωγέα, ο ελεγκτής παίρνει νέες πληροφορίες για την κατάσταση του 

δικτύου από τους μεταγωγείς και υπολογίζει ξανά την δρομολόγηση. Αυτό 

προϋποθέτει την ασφαλή σύνδεση με τον ελεγκτή. Αν οι μεταγωγείς δεν 

μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί του τότε η ανάκτηση του δικτύου  

είναι πολύ δύσκολη (S. Wang, Wu, Yang, & Guo, 2018). 

 

Εικόνα 16: Σημεία πιθανής επίθεσης στα SDN, πηγή (Akhunzada et al., 2016) 

 

2.1.2 Νότια διεπαφή 

 

 Ο διαχωρισμός του πεδίου δεδομένων από το πεδίο ελέγχου έρχεται με πολλές 

απειλές. Η σύνδεση μεταξύ των μεταγωγέων και του ελεγκτή με ασφαλή TLS είναι 

προαιρετική για τις νέες εκδόσεις του OpenFlow. Επίσης η TLS δεν είναι ασφαλής 
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ενάντια σε επιθέσεις επιπέδου TCP και είναι αναξιόπιστη, οπότε οι παρακάτω επιθέσεις 

μπορούν να προκύψουν (Akhunzada et al., 2016) : 

 Επίθεση man-in-the-middle: Αν ο επιτιθέμενος καταφέρει να ελέγξει το κανάλι 

τότε μπορεί να αναδιαμορφώσει τα μηνύματα που ανταλλάσσονται για να 

διαφθείρει το δίκτυο. 

 Υποκλοπή (eavesdropping): Ο επιτιθέμενος θα μπορούσε είτε ενεργά είτε 

παθητικά να υποκλέψει πολύτιμες πληροφορίες ακούγοντας το κανάλι. 

 Επίθεση επιπέδου TCP: Το κανάλι TLS δεν υποστηρίζει ασφάλεια από 

επιθέσεις στο πρωτόκολλο TCP και θα μπορούσε να πέσει θύμα μίας τέτοιας 

επίθεσης. 

 Επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (DoS και DDoS): Η νότια διεπαφή μπορεί να 

γίνει στόχος επίθεσης DDoS μέσω υπερφόρτωσης της του καναλιού 

επικοινωνίας (Xiaoqiong, Hongfang, & Kun, 2012). 

 

2.1.3 Επίπεδο ελέγχου 

 

 Το στοιχείο που κάνει τα SDN να ξεχωρίζουν είναι αρχιτεκτονική με κεντρικό 

έλεγχο που έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ωστόσο αποτελεί μοναδικό σημείο που αν 

εκτεθεί σε επίθεση θέτει όλο το δίκτυο σε κίνδυνο.  Παρακάτω αναφέρονται οι 

επιθέσεις που σχετίζονται με το πεδίο αυτό: 

 Επίθεση χειραγώγησης Packet-in μηνύματος: Εξουσιοδοτημένοι μεταγωγείς 

μπορούν να στείλουν πλαστά packet-in μηνύματα για να βλάψουν τον ελεγκτή 

μέσω των παρακάτω επιθέσεων (Akhunzada et al., 2016) :  

1. Στοχευμένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας: Ο επιτιθέμενος μπορεί μέσω 

πλημμύρας packet-in να θέσει σε κατάσταση αδράνειας τον ελεγκτή. Οι 

επιθέσεις DoS μπορούν να εκτελεστούν με πολλούς τρόπους (Han et al., 

2019; Hizver, 2015). Αυτό μπορεί να γίνει και με υπερφόρτωση του 

μεταγωγέα στέλνοντας πολλά πακέτα που θα οδηγήσουν στην μη εύρεση 

κανόνων ροής. Στη συνέχεια ο μεταγωγέας θα στείλει όλα τα ερωτήματα 
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στον ελεγκτή και υπάρχει πιθανότητα λόγω της μνήμης του μεταγωγέα 

να απορρίψει την καλόβουλη κίνηση (Xiaoqiong et al., 2012).  

2. Δηλητηρίαση της όψης του ελεγκτή (spoofing): Μέσω ψευδών ARP 

πακέτων θα μπορούσε να επηρεαστεί η όψη που έχει ο ελεγκτής για το 

δίκτυο. Η διαδικασία που ο ελεγκτής μαθαίνει τις συσκευές του δικτύου 

ονομάζεται υπηρεσία ανίχνευσης οικοδεσποτών (host tracking service) 

και είναι υποκείμενη σε επιθέσεις spoofing όπου δηλώνονται ψευδείς 

διευθύνσεις MAC, IP ή VLAN tag (Abdou, Van Oorschot, & Wan, 

2018; Alsmadi & Xu, 2015; Han et al., 2019; Hizver, 2015). 

3. Δηλητηρίαση της τοπολογίας δικτύου: Μέσω ψευδών LLDP μηνυμάτων 

θα μπορούσε να δημιουργηθεί ψευδής τοπολογία για το δίκτυο και να 

καταληφθεί η κίνηση (Abdou et al., 2018).  

4. Πλάγιες επιθέσεις: Ο επηρεασμός των packet-in μηνυμάτων θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση πολύτιμων 

πληροφοριών. 

 Παράνομη πρόσβαση: Η παράνομη πρόσβαση στον ελεγκτή είναι μία από τις 

μεγαλύτερες απειλές. Αν καταφέρει να χειραγωγηθεί θα μπορούσε να στηθεί 

ολόκληρο δίκτυο με επιτιθέμενα bots για την διεύρυνση  της επίθεσης (S. Wang 

et al., 2018). 

 Παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα: Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί ο ελεγκτής 

είναι αρκετά πολύτιμα και χρήζουν ασφάλειας έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν 

διαμόρφωση ή υποκλοπή τους (S. Wang et al., 2018). Τυχόν αλλαγή απλά σε 

μία μεταβλητή είναι δυνατόν να αποσυνδέσει τους μεταγωγείς από τον ελεγκτή 

(Akhunzada et al., 2016). 
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Εικόνα 17: LLDP Spoofing, πηγή (Han et al., 2019) 

 

2.1.4 Βόρεια διεπαφή 

 

 Η σύνδεση του πεδίου εφαρμογών με τον ελεγκτή μπορεί να έχει πολλές 

επιρροές στην αρχιτεκτονική των SDN. Για αυτό τον λόγο η βόρεια διεπαφή μπορεί να 

γίνει στόχος επίθεσης.  

 Έλλειψη κανονικοποίησης διεπαφής: Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει 

κανονικοποίηση της βόρειας διεπαφής και η ανεξάρτητη ανάπτυξη της από τους 

ελεγκτές μπορεί να τους φέρει σε μεγάλο ρίσκο ασφάλειας από επιθέσεις 

(Akhunzada et al., 2016). 

 Κακός σχεδιασμός διεπαφής: Μία διεπαφή που δεν έχει αναπτυχθεί σωστά 

μπορεί να χειραγωγηθεί από εφαρμογές για τον τερματισμό κάποιας εφαρμογής 

που θα έπρεπε να λειτουργεί, φέρνοντας τον σε μία κατάσταση αδυναμίας 

(Akhunzada et al., 2016). Αυτό σε συνδυασμό με την πιθανή έλλειψη 
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αυθεντικοποίησης των εφαρμογών θέτει σε μεγάλο κίνδυνο το δίκτυο (S. Wang 

et al., 2018). 

2.1.5 Πεδίο εφαρμογών 

 

 Ο έλεγχος του δικτύου με την χρήση λογισμικού είναι η βασική πολιτική των 

SDN.  Οι περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούν στοιχεία του δικτύου και έχουν 

πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του.  Η κατηγοριοποίηση των απειλών που μπορούν να 

δεχθούν είναι η (Akhunzada et al., 2016): 

 Εμφωλευμένες εφαρμογές: Μία εφαρμογή με αλυσιδωτή εκτέλεση θα μπορούσε 

να εισέλθει σε μία κατάσταση ατέρμονα βρόγχου ή να πάρει μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλη εφαρμογή. 

 Χειραγώγηση δεδομένων ελεγκτή: Οι εφαρμογές εφόσον έχουν πρόσβαση 

στους πόρους του ελεγκτή θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν για 

κακόβουλες ενέργειες. 

 Χειραγώγηση μηνυμάτων ελεγκτή - μεταγωγέα: Χρησιμοποιώντας μηνύματα 

ελέγχου θα μπορούσαν να τερματιστούν οι συνδέσεις με τους μεταγωγείς. Θα 

ήταν πιθανή επίσης η επανεγγραφή των κανόνων ροής. 

 Εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη μεταξύ του ελεγκτή και των εφαρμογών είναι 

απαραίτητη και είναι πεδίο που δεν έχει ερευνηθεί πλήρως (Zheng & Zhen, 

2017). 

 Εφαρμογές τρίτων: Η ανάπτυξη εφαρμογών από τρίτους μπορεί να οδηγήσει σε 

σύγκρουση των πολιτικών του ελεγκτή λόγω μη κανονικοποίησης του πεδίου. 

 Αυθεντικοποίηση, πρόσβαση, ευθύνη: Τα τρία αυτά πεδία είναι μεγάλη 

πρόκληση στα SDN δίκτυα λόγω των εφαρμογών από τρίτους. Κακόβουλες 

εφαρμογές μπορούν να λάβουν πρόσβαση σε πόρους δικτύου επηρεάζοντας  το 

επίπεδο εφαρμογών και ελέγχου (Hizver, 2015). 

 Εξάντληση πόρων: Εφαρμογές μπορούν να στοχεύσουν την εξάντληση των 

πόρων του ελεγκτή όπως μνήμη και επεξεργαστή. 
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2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

 Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για την ασφάλεια στα SDN δίκτυα σε 

αρκετά πεδία ασφάλειας όπως ασφαλής σχεδιασμός SDN, ικανοποιητικού ελέγχου, 

επιβολή πολιτικής ασφάλειας, αύξηση ασφάλειας, ανάλυση ασφαλείας ή ανοχή σε 

λάθη. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα. 

 Το FRESCO (Seugwon Shin et al., 2013) είναι μία δομή ασφαλείας για δίκτυα 

OpenFlow που στηρίζεται στην εξαγωγή scripts διεπαφών. Αυτό βοηθάει τους ειδικούς 

ασφαλείας να αναπτύξουν μία λογική παρακολούθησης δικτύου ως προγραμματιστικές 

βιβλιοθήκες. Είναι κατασκευασμένο σε τμήματα (modules) και η λειτουργία του γίνεται 

μέσω του NOX. Η επιβολή ασφάλειας ελέγχεται από το FortNox (Porras et al., 2012). 

 Το FortNox επιβάλει ένα πυρήνα (kernel) που βοηθάει ως ενεργή άμυνα ενάντια 

σε απειλές. Αποτελεί μία μηχανή που είναι εμποδίζει την αντίθεση μεταξύ των κανόνων 

ασφαλείας. Αυτό γίνεται με βάση προτεραιότητα στους κανόνες και ανίχνευση 

αντιθέσεων. 

 Ένα έργο που ανήκει στην κατηγορία επιβολή πολιτικής είναι το FLOVER 

(Son, Shin, Yegneswaran, Porras, & Gu, 2013). Συγκρίνει τους κανόνες ροής με την 

πολιτική ασφαλείας του δικτύου. Επίσης αναδεικνύει τις αντιθέσεις στον πίνακα ροών 

με βάση αριθμητική υπολοίπων (modulo). Παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά αποδοτικό 

δεν αγγίζει την δυναμικότητα των κανόνων στα SDN. 

 Το FLOWGUARD (Hu, Han, Ahn, & Zhao, 2014) είναι μία δομή ασφαλείας 

που είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση και αντιμετώπιση παραβίασης πολιτικώς στα 

τείχη προστασίας των SDN. Λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. 

 Στον τομέα της ενίσχυσης ασφαλείας μία σημαντική συνεισφορά είναι το NICE 

(Chung, Khatkar, Xing, Lee, & Huang, 2013). Είναι μία στηριζόμενη σε OpenFlow 

δομή ασφαλείας για την ανίχνευση ευάλωτων εφαρμογών που είναι εγκατεστημένα σε 

εικονικές μηχανές. Αυτές οι εφαρμογές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

επίθεση σε εικονικές μηχανές στο σύννεφο (cloud). Λειτουργεί με βάση αναλυτικά 

μοντέλα, προγραμματιζόμενους εικονικούς μεταγωγείς και διεπαφή για την ανίχνευση 

και αντιμετώπιση απειλών. 
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 Μία ακόμη αποδοτική προσπάθεια είναι το SnortFlow (Xing, Huang, Xu, 

Chung, & Khatkar, 2013). Το SnortFlow είναι ένα σύστημα αντιμετώπισης εισβολών 

για περιβάλλον στο σύννεφο. Χρησιμοποιεί το Snort (Roesch, 1999) και το OpenFlow 

σαν βάση. 

 Ένα έργο για παρακολούθηση και ανάλυση SDN δικτύου είναι το AVANT-

GUARD (Seungwon Shin, Yegneswaran, Porras, & Gu, 2013). Κάνει δύο σημαντικές 

προσθήκες στην αρχιτεκτονική των SDN. Πρώτον, μία επέκταση του πεδίου 

δεδομένων, την μεταφορά συνδέσεων που μειώνει δραστικά την επικοινωνία μεταξύ 

πεδίου δεδομένων και ελέγχου κατά τη διάρκεια επίθεσης DoS. Δεύτερον, εναύσματα 

για την συλλογή στατιστικών. Ενώ λειτουργεί καλά στο πρωτόκολλο TCP, δεν αγγίζει 

το UDP ή το επίπεδο εφαρμογών. 

 

2.3 Άρνηση υπηρεσίας 

2.3.1 Εισαγωγή 

 

 Οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας έχουν γίνει μια πραγματική απειλή για τα 

δίκτυα, τον ψηφιακό κόσμο και την δικτυακή υποδομή. Οι λόγοι μιας τέτοιας επίθεσης 

μπορεί να είναι οικονομικοί, πολιτικοί ή απλά αναστάτωση. Μπορούν να παραλύσουν 

το σύστημα και τις υπηρεσίες του με την υπερφόρτωση των εξυπηρετητών (servers), 

μεταγωγέων και συνδέσμων με κακόβουλη κίνηση. Φέρνουν μείωση της ποιότητας της 

υπηρεσίας ή καθολική άρνηση της. Η αυξανόμενη εξάρτηση σε υποδομή 

πληροφοριακής τεχνολογίας οδηγεί σε ανάγκη ασφαλής αντιμετώπισης αυτών των 

επιθέσεων (Alsmadi & Xu, 2015; Bawany, Shamsi, & Salah, 2017; Han et al., 2019). Οι 

επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας εκτελούνται από έναν υπολογιστή και ένα δίκτυο και 

έχουν σκοπό να καταναλώσουν τους πόρους του δικτύου ώστε να καταστούν μη 

προσβάσιμα από τους χρήστες του δικτύου αυτού. 

 Υπάρχουν πολλές λύσεις για την ανίχνευση των επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας 

και θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την μέθοδο. Επίσης κάθε δίκτυο υποδομής 

διαθέτει μια σειρά από εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές έχουν διαφορετικό επίπεδο 

ανοχής που στηρίζεται στον σκοπό και το πεδίο λειτουργίας τους π.χ. νοσοκομείο, 
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έξυπνη πόλη (Bawany et al., 2017). Παρακάτω αναλύουμε τις επιθέσεις άρνησης 

υπηρεσίας. 

 

Εικόνα 18: Επίθεση από δίκτυο bot σε ελεγκτή (Han et al., 2019) 

 

2.3.2 Κατανεμημένη άρνηση υπηρεσίας (Distributed Denial-of-Service) 

 

 Ο σκοπός μια DDoS είναι να χρησιμοποιήσει διάφορες πηγές που υπάρχουν 

κατανεμημένες σε πολλές περιοχές ενάντια σε ένα στόχο και να φέρει σε αδράνεια τις 

υπηρεσίες του με βάση την πλημμύρα πακέτων. Συνήθως δίκτυα bot χρησιμοποιούνται 

για την επιτυχή επίθεση που βρίσκονται διασκορπισμένα στον κόσμο. Αυτή είναι και η 

βασική διαφορά με τις επιθέσεις DoS. Υπάρχουν 3 κατηγορίες DDoS επίθεσης με βάση 

την μέθοδο που χρησιμοποιείται (Bawany et al., 2017): 

 Επιθέσεις πλημμύρας με βάση αντανάκλαση (reflection-based): 

a. Επίθεση smurf : Σε αυτήν την επίθεση ένας μεγάλος αριθμός ICMP 

πακέτων με την διεύθυνση IP του στοχευμένου υπολογιστή ως πηγή 
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αναμεταδίδονται στο δίκτυο χρησιμοποιώντας μια IP αναμετάδοσης 

(broadcast). Έτσι τεράστιος αριθμός κακόβουλων πακέτων προκαλούν 

συμφόρηση στο δίκτυο. 

b. Επίθεση fraggle: Η επίθεση fraggle είναι παρόμοια με την smurf αλλά 

χρησιμοποιεί UDP κίνηση αντί για ICMP. 

 Επιθέσεις πλημμύρας με βάση εκμετάλλευση πρωτοκόλλου. 

a. Πλημμύρα ΤCP SYN(SYN Flooding) : Σε μία επίθεση TCP SYN ο 

επιτιθέμενος στέλνει το μήνυμα που αρχίζει την τριμερή έναρξη στο 

TCP πρωτόκολλο με το πεδίο SYN συμπληρωμένο. Το θύμα απαντάει 

με τις σημαίες SYN ACK αλλά ο επιτιθέμενος δεν απαντάει για την 

ολοκλήρωση της τριμερής συναλλαγής συνήθως επειδή η IP της πηγής 

του πρώτου μηνύματος είναι ψευδής. Έτσι οι ουρές του θύματος για το 

πρωτόκολλο TCP γεμίζουν και είναι αδύνατο να δημιουργηθούν νέες 

συνδέσεις. 

b. Θρυμματοποίηση UDP (UDP Fragmentation): Σε αυτή την περίπτωση ο 

επιτιθέμενος στέλνει μεγάλα πακέτα UDP, πάνω από 1500 bytes το 

καθένα για να καταναλώσει περισσότερο εύρος ζώνης με λιγότερα 

πακέτα. Οι πόροι του θύματος καταναλώνονται στο να ενώσει ξανά τα 

ψευδή πακέτα. 

 Επιθέσεις πλημμύρας με βάση αντανάκλαση και ενίσχυση (Reflection and 

amplification based): 

a. Πλημμύρα με ενίσχυση DNS: Σε μία τέτοια επίθεση πολλά κακόβουλα 

bots παράγουν ερωτήματα DNS με ψευδή IP πηγής που δημιουργεί 

μεγάλη κίνηση προς το θύμα (Alsmadi & Xu, 2015). 

b. Πλημμύρα με ενίσχυση NTP: Είναι παρόμοια με την επίθεση ενίσχυσης 

DNS αλλά χρησιμοποιεί  NTP (Network Time Protocol) εξυπηρετητές 

αντί για DNS. 

 

2.3.3 Ανίχνευση στα SDN 
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 Τα SDN δίκτυα έχουν πολλά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν σε επιθέσεις 

DDoS. Αυτά τα στοιχεία είναι ο διαχωρισμός πεδίου δεδομένων με πεδίο ελέγχου, ο 

κεντρικός ελεγκτής, η δυνατότητα προγραμματισμού του δικτύου, η ανάλυση 

στατιστικών δικτύου και η δυνατότητα δυναμικής ανανέωσης  των κανόνων ροής. Η 

ανίχνευση κατηγοριοποιείται ανάλογα με την μέθοδο παρακάτω (Bawany et al., 2017):  

 Εντροπία: Η εντροπία χρησιμοποιείται για την μέτρηση της τυχαιότητας μίας 

μεταβλητής. Τεχνικές εντροπίας έχουν αναπτυχθεί για την μέτρηση ενός 

συνόλου δεδομένων. Υψηλή τιμή εντροπίας δίνει μία κατανομή με ισότιμες 

πιθανότητες ενώ η χαμηλή δείχνει μία συγκέντρωση των τιμών στην κατανομή. 

Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται παρόμοιες τεχνικές για την ανίχνευση 

ανωμαλιών σε συστήματα ανίχνευσης εισβολέων (Intrusion Detection Systems). 

Η εντροπία μπορεί να μετρηθεί σε αρκετά πεδία όπως ροές, διευθύνσεις IP, 

αριθμός πακέτων ή θύρες. Λόγω της επιτυχίας στα παραδοσιακά δίκτυα έχουν 

μεταφερθεί με επιτυχία στα SDN (Sahay et al., 2019; Xiaoqiong et al., 2012). 

 Μηχανική μάθηση: Η μηχανική μάθηση έχουν εφαρμοστεί σε αρκετά 

παραδοσιακά συστήματα ανίχνευσης εισβολών (IDS). Τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα, δίκτυα Bayes, χάρτης αυτόματης οργάνωσης (Self-Organizing Map), 

ασαφής λογική (fuzzy logic) έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί. Τέτοιου τύπου 

τεχνικές διαφοροποιεί τις ροές και τις κατηγοριοποιεί ως κακόβουλες ή 

καλόβουλες (Sahay et al., 2019; Xiaoqiong et al., 2012). 

 Ανάλυση προτύπου κίνησης: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται με την υπόθεση 

ότι οι προσβεβλημένοι υπολογιστές δείχνουν παρόμοια πρότυπα συμπεριφοράς 

και διαφορετικά από αυτά των καλόβουλων (Alsmadi & Xu, 2015; Xiaoqiong et 

al., 2012). 

 Αναλογία συνδέσεων: Η αναλογία των επιτυχημένων συνδέσεων και ο αριθμός 

τους είναι δύο πιθανοί τύποι μέτρησης για την κατηγορία αυτή. Η αναλογία ως 

πρώτη περίπτωση λαμβάνει υπόψη ότι η πιθανότητα επιτυχημένης σύνδεσης 

των καλόβουλων οικοδεσποτών είναι υψηλότερη των κακόβουλων. 

Χρησιμοποιείται για το πρωτόκολλο TCP και μετράει τις συνδέσεις που ο 

τριμερής χαιρετισμός δεν ολοκληρώνεται. Στην δεύτερη περίπτωση λαμβάνει 

υπόψη ότι οι κακόβουλοι οικοδεσπότες θα έχουν πολλές περισσότερες 
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προσπάθειας σύνδεσης από τους καλόβουλους. Χρησιμοποιεί ένα όριο σε ένα 

χρονικό περιθώριο για την ανίχνευση τους. 

 SNORT: Το SNORT (Roesch, 1999) είναι ένα διαδεδομένο σύστημα 

ανίχνευσης εισβολών (IDS) και σύστημα αντιμετώπισης εισβολών (IPS) 

ανοιχτού κώδικα. Πολλές δομές ασφαλείας έχουν κατασκευαστεί με το SNORT 

ως βάση (Alsmadi & Xu, 2015; Bawany et al., 2017). 

 

2.3.4 Αντιμετώπιση 

 

 Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι αντιμετώπισης που ανέκαθεν χρησιμοποιούνται στα 

παραδοσιακά δίκτυα όπως η απόρριψη πακέτων, η φραγή θυρών και άλλες που 

υλοποιήθηκαν στους μηχανισμούς των SDN δομών ασφαλείας όπως η βαθιά 

επιθεώρηση πακέτων (Deep Packet Inspection). Η κατηγοριοποίηση τους έχει ως εξής 

(Bawany et al., 2017):  

 Απόρριψη πακέτων: Η κίνηση που ακολουθεί κάποιους κανόνες αναμεταδίδεται 

και η υπόλοιπη απορρίπτεται. 

 Φραγή θυρών: Η κίνηση που δημιουργείται από μία συγκεκριμένη θύρα 

φράζεται. 

 Ανακατεύθυνση: Η καλόβουλη κίνηση ανακατευθύνεται σε νέα IP διεύθυνση. 

 Έλεγχος εύρους ζώνης: Ο ελεγκτής βάζει ένα όριο στην μετάδοση των ροών 

δίνοντας μία μέση τιμή εύρους σε κάθε διεπαφή δικτύου. 

 Αλλαγή τοπολογίας: Ο ελεγκτής αλλάζει τον πίνακα ροών κάθε μεταγωγέα για 

αλλαγή τοπολογίας. 

 Βαθιά Επιθεώρηση Πακέτων (Deep Packet Inspection): Είναι μία διαδικασία 

που αναλύει τις επικεφαλίδες και τα δεδομένα των πακέτων. Έτσι ανιχνεύει 

πολλών ειδών επιθέσεις όπως άρνηση υπηρεσίας, σκουλήκια (worms) και υιούς. 

 Αλλαγή MAC ή IP διεύθυνσης: Όταν η επίθεση ανιχνεύεται η IP ή η MAC 

διεύθυνση του στόχου αλλάζει και η καλόβουλη κίνηση οδηγείται στην νέα IP. 

 Απομόνωση κίνησης: Αυτή η τεχνική απομονώνει την κακόβουλη κίνηση και 

αποτρέπει την υπερφόρτωση του δικτύου. 
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 Η απόρριψη πακέτων και η φραγή θυρών είναι γρήγορες μέθοδοι αντιμετώπισης 

που έχουν ως αποτέλεσμα και την φραγή της καλόβουλης κίνησης. Η ανακατεύθυνση 

κίνησης σε νέα IP αρχικά τερματίζει τις συνδέσεις και στην συνέχεια ανακατευθύνει τις 

συνδέσεις. Η νέα διεύθυνση χρησιμοποιεί ένα φράγμα υψηλής υπολογισιμότητας όπως 

captcha ή επιθεώρηση πακέτων για να αποτρέψει τα bots από την πρόσβαση.  
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3 Πείραμα 

 

3.1 Εργαλεία  

3.1.1 Mininet 

 

 Το Mininet (Mininet) είναι ένας εξομοιωτής δικτύου ή με μεγαλύτερη ακρίβεια 

ένα σύστημα ενορχήστρωσης εξομοιωτή δικτύου. Συγκεντρώνει ένα αριθμό 

οικοδεσποτών, μεταγωγών, δρομολογητών και συνδέσμων σε έναν μοναδικό πυρήνα 

Linux. Χρησιμοποιεί ελαφρύ εικονικό περιβάλλον για να κάνει το σύστημα να 

συμπεριφέρεται ως κανονικό δίκτυο. Ένας οικοδεσπότης στο Mininet συμπεριφέρεται 

ως κανονικός υπολογιστής. Υπάρχει η δυνατότητα για σύνδεση SSH σε αυτόν και 

μπορεί να τρέξει διάφορα προγράμματα που υπάρχουν στον υπολογιστή στο σύστημα 

linux που λειτουργεί το Mininet. Τα προγράμματα που τρέχουν μπορούν να στείλουν 

πακέτα μέσω μίας εικονικής Ethernet διεπαφής δικτύου. Όταν προγράμματα όπως το 

iperf (iPerf) τρέχουν ως πελάτης και εξυπηρετητής στο Mininet, η απόδοση τους είναι 

ίδια με δύο αργές κανονικές συσκευές. 

 Ενώ είναι αποδοτικό υπάρχουν κάποια όρια στη χρήση του τα οποία είναι:  

 Προβλήματα πόρων λόγω μοναδικού συστήματος ως λειτουργικό σύστημα. 

Όλες οι συσκευές του δικτύου λειτουργούν και μοιράζονται τους πόρους ενός 

πυρήνα (kernel) 

 Το Mininet λειτουργεί μόνο σε Linux. Δεν μπορείς να τρέξεις προγράμματα που 

λειτουργούν σε Windows. 

 Το Μininet δεν παρέχει εξειδικευμένο ελεγκτή OpenFlow. Για συγκεκριμένη 

συμπεριφορά δρομολόγησης ή μεταγωγής ο χρήστης πρέπει να βρει τον 

κατάλληλο controller. 

 Όλοι οι οικοδεσπότες μοιράζονται το ίδιο σύστημα αρχείων και περιβάλλον 

διαδικασιών. Αυτό προϋποθέτει προσοχή στη διαμόρφωση του συστήματος. 

 Το Mininet λειτουργεί με βάση πραγματικό χρόνο και δεν μπορεί να παρέχει 

αποτελέσματα πιο γρήγορα από αυτόν. 
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3.1.2 Wireshark 

 

 To Wireshark (Wireshark) είναι ο πιο διαδεδομένος και ευρεία 

χρησιμοποιημένος αναλυτής πρωτοκόλλων δικτύου. Επιτρέπει στον χρήστη να δει τι 

συμβαίνει στο δίκτυο σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι το de facto πρόγραμμα σε 

πολλές εμπορικές και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και 

ινστιτούτα εκπαίδευσης. Στην ανάπτυξη του έχουν συνεισφέρει εθελοντικές κοινότητες 

ειδικών δικτύου ανά τον κόσμο και είναι ένα έργο που ξεκίνησε από τον Gerald Combs 

το 1998.  

 Κάποιες από τις λειτουργίες του Wireshark είναι οι:  

 Βαθιά επιθεώρηση πρωτοκόλλων τα οποία αυξάνονται συνεχώς σε αριθμό. 

 Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. 

 Προσφέρεται σε πολλά λειτουργικά συστήματα όπως Windows, MAC, Linux 

και άλλα. 

 Γραφικό περιβάλλον για τα δεδομένα. 

 Φίλτρα δεδομένων. 

 Υψηλή ανάλυση VoIP. 

 Γρήγορη αποσυμπίεση αρχείων δεδομένων. 

 Υποστήριξη αποκρυπτογράφησης για πολλά πρωτόκολλα οπως  WEP, 

WPA/WPA2, SSL/TLS. 

 Πολλοί τρόποι εξαγωγής δεδομένων όπως XML, CSV ή κείμενο. 

 

3.1.3 iPerf 

 

 Το  iPerf (iPerf) είναι ένα εργαλείο για ενεργή μέτρηση του μέγιστου επιτρεπτού 

εύρους ζώνης σε δίκτυα IP. Υποστηρίζει διαμόρφωση σε παραμέτρους που έχουν 

σχέση με τον χρόνο, ρυθμιστή (buffer) και πρωτόκολλα όπως TCP, UDP, SCTP, IPv4 

και IPv6. Για κάθε δοκιμή αναφέρει το εύρος ζώνης, απώλεια πακέτων και άλλα 

στοιχεία. 
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3.1.4 hping3 

 

 Το hping3 (hping3) είναι ένας αναλυτής και αποστολέας πακέτων TCP/IP μέσω 

γραμμής εντολών. Η διεπαφή είναι εμπνευσμένη από την εντολή ping των unix αλλά το 

hping δεν περιορίζεται στο ICMP πρωτόκολλο. Υποστηρίζει TCP, UDP, ICMP και 

καθαρά IP πρωτόκολλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δοκιμή δικτύων. Κάποιες από 

τις λειτουργίες του είναι:  

 Δοκιμή τείχους προστασίας (firewall) 

 Σάρωση θυρών 

 Δοκιμή δικτύων 

 Προχωρημένο traceroute σε όλα τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

 Εύρεση λειτουργικού συστήματος ενός host σε δίκτυο (Os fingerprinting) 

 Έλεγχο TCP/IP 

 

3.2 Εισαγωγή στο πείραμα 

 

 Το πείραμα που θα εκτελεστεί είναι η ανίχνευση επιθέσεων TCP SYN flood και 

UDP flood με τέσσερις τρόπους. Οι μέθοδοι ανίχνευσης είναι οι εξής: η χρήση 

προτύπου κίνησης στις ροές προς συγκεκριμένη IP σε ένα χρονικό διάστημα, ο 

δεύτερος η μέτρηση εντροπίας των ροών του συστήματος, η αναλογία επιτυχημένων 

συνδέσεων για κάθε IP και η μείωση ρυθμού. Όταν επιτευχθεί η ανίχνευση θα 

διακοπούν οι κακόβουλες ροές και θα αποτραπεί στη φάση της μεταγωγής η προώθηση 

προς την συγκεκριμένη IP του θύματος. Αυτά θα υλοποιηθούν μέσω κώδικα Java στον 

ελεγκτή Floodlight και θα παρουσιαστούν ο κώδικας και τα αποτελέσματα. 

 

3.3 Στόχος 

 

 Ο στόχος του πειράματος είναι η καλύτερη κατανόηση του επιθέσεων DoS, η 

ανίχνευση και αντιμετώπιση τους προγραμματιστικά καθώς και η σύγκριση τεσσάρων 
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διαφορετικών μεθόδων ανίχνευσης. Επίσης ελέγχουμε το περιβάλλον του Mininet 

καθώς αποτελεί τον πιο διαδεδομένο εξομοιωτή δικτύων για SDN. 

 

3.4 Περιβάλλον 

 

 Το περιβάλλον που χρησιμοποιείται είναι λειτουργικό σύστημα Linux Ubuntu 

18.04 64bit σε εικονική μηχανή στο λογισμικό Oracle VM VirtualBox (v 5.2.8). Οι 

πόροι που χρησιμοποιεί αρχικοποιήθηκαν στα 8GB RAM και 2 από τους 4 πυρήνες 

ενός Intel i5-6500 επεξεργαστή και 30GB σκληρού δίσκου για ευκολία εγκατάστασης 

και δοκιμής διαφόρων ελεγκτών και προγραμμάτων. Σαν IDE χρησιμοποιείται το 

Eclipse Luna για την δημιουργία του εκτελέσιμου για τον Floodlight λόγω της σωστής 

λειτουργίας του με τον συγκεκριμένο ελεγκτή. Όσο αναφορά την Java χρησιμοποιείται 

openjdk 8 με μία μικρή αλλαγή στον κώδικα για μία κλάση που δεν υποστηρίζεται από 

την βιβλιοθήκη και υπάρχει στο κλαδί MASTER του Floodlight μετά την έκδοση 1.2 

την στιγμή της συγγραφής. Η κλάση που έχει αλλαχθεί είναι η Pair, η οποία 

αντικαταστάθηκε με το Pair του path org.sdnplatform.sync.internal.util.Pair. 

 

3.5 Δομή 

 

 Τα δύο βασικά στοιχεία του Floodlight είναι οι υπηρεσίες και τα τμήματα 

(modules). Οι υπηρεσίες που μας ενδιαφέρουν είναι η υπηρεσία στατιστικών 

IStatisticsService και η υπηρεσία μεταγωγέων IOFSwitchService. Η πρώτη για να 

δημιουργεί στατιστικά μέσω της προϋπάρχουσας κλάσης StatisticsCollector και η 

δεύτερη για να μπορούμε να δημιουργούμε ή να αλλάζουμε ροές κατά την διάρκεια των 

πειράματος. Το βασικό τμήμα που παίρνει μέρος στην διαδικασία είναι το τμήμα 

Forwarding που έχει σχέση με την μεταγωγή πακέτων. Διαθέτει τέσσερις βασικές 

μεθόδους, μία για να επεξεργάζεται το PACKET_IN, μία για την αντιπαράθεση 

στοιχείων, την doForwardFlow για προώθηση της ροής και την doDropFlow για την 

απόρριψη της. Δημιουργούμε μία κλάση PolicyEnforcer η οποία θα έχει άμεση 

συσχέτιση με τον συλλέκτη στατιστικών και την υπηρεσία μεταγωγέων. Εκεί θα 
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κρατάμε κάποιες λίστες με IP οι οποίες δέχονται επίθεση ή την πραγματοποιούν. Για τις 

μεθόδους εντροπίας και προτύπου κίνησης την εύρεση των IP καθώς και πολλούς 

άλλους υπολογισμούς τους υλοποιούμε στη μέθοδο analyzeStats η οποία θα λειτουργεί 

στον συλλέκτη στατιστικών, ενώ για τις μεθόδους συνδέσεων η εξέταση γίνεται στο 

τμήμα μεταγωγής Forwarding με χρήση δύο κλάσεων απλά για ενθυλάκωση, την 

RateLimiting και την ConnectionSuccessRatio.  

 Η κλήση της συνάρτησης analyzeStats γίνεται στον StatisticsCollector με 3 

boolean ορίσματα. Το πρώτο για την ενεργοποίηση μεθόδου πρότυπου κίνησης, το 

δεύτερο για μέθοδο εντροπίας και το τρίτο για το αν η αναγνώριση θα γίνει από την 

πηγή ή τον προορισμό. Η ενεργοποίηση των μεθόδων επιτυχημένων συνδέσεων και 

περιορισμού ρυθμού γίνεται μέσω της δημιουργίας αντικειμένου του PolicyEnforcer με 

δύο αντίστοιχα boolean ορίσματα στην κλάση OFSwitchManager. 

 Στη συνέχεια βλέπουμε το διάγραμμα κλάσεων του πειράματος με τις βασικές 

μεταβλητές και μεθόδους που παίρνουν μέρος. Παραλείπονται αρκετά στοιχεία που 

προϋπήρχαν στο Floodlight  οι οποίες θα περιπλέξουν αρκετά το διάγραμμα. 

 Η λίστα με τις κλάσεις τροποποιήθηκαν στον ελεγκτή Floodlight με τα βασικά στοιχεία 

λειτουργίας τους: 

 IStatisticsService: Μία διεπαφή όπου ορίζει τα βασικά στοιχεία μια υπηρεσίας για την 

μέτρηση στατιστικών. 

 StatisticsCollector: Κλάση που υλοποιεί την παραπάνω υπηρεσία. Είναι επίσης η κλάση 

όπου γίνονται οι μετρήσεις για την μέθοδο εντροπίας και προτύπου κίνησης. 

 FlowStatisticsCollector: Χρησιμοποιείται από την κλάση StatisticsCollector για 

μέτρηση στατιστικών των ροών. 

 Forwarding: Η κλάση όπου τα αναλύονται τα πακέτα που φτάνουν στον ελεγκτή και 

προωθούνται στον προορισμό τους. 

 ForwardingBase: Μία abstract κλάση για θέσει την βάση της κλάσης Forwarding. 

 IOFSwitchService: Μία διεπαφή με τα βασικά στοιχεία για τις πληροφορίες και τις 

λειτουργίες των μεταγωγέων. 
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 OFSwitchManager: Μία κλάση που υλοποιεί την παραπάνω διεπαφή. Είναι το μέρος 

όπου διαλέξαμε να τοποθετήσουμε το αντικείμενο του PolicyEnfocer. 

 Η λίστα με τις κλάσεις δημιουργήθηκαν στον ελεγκτή Floodlight με τα βασικά στοιχεία 

λειτουργίας τους: 

 RateLimitRunnable: Μία κλάση για να υλοποιήσει τις ουρές της μεθόδου περιορισμού 

ρυθμού. 

 RateLimit: Η κλάση που περιέχει τα βασικά στοιχεία για την μέθοδο περιορισμού 

ρυθμού. 

 ConnectionSuccessRatio: Η κλάση που περιέχει τα βασικά στοιχεία για την μέθοδο 

επιτυχημένων συνδέσεων. 

 PolicyEnforcer: Η κλάση όπου εμφωλεύει τα αντικείμενα των μεθόδων που 

χρησιμοποιούμε και τις λίστες επιτιθέμενων ή υπό-επίθεση διευθύνσεις.  
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Εικόνα 19: Διάγραμμα κλάσεων αρχιτεκτονικής δομής πειράματος 

 

3.6 Ανίχνευση DoS με επεξεργασία συνδέσεων 

 

 Όπως αναφέραμε υπάρχουν τέσσερις τρόποι ανίχνευσης οι οποίοι αναλύονται 

παρακάτω. Οι μέθοδοι είναι εμπνευσμένες από (Jin & Wang, 2013; Mehdi, Khalid, & 

Khayam, 2011). 

 

3.6.1 Επιτυχημένες συνδέσεις 

  

 Η μέθοδος θα εφαρμοστεί στο τμήμα της μεταγωγής στον ελεγκτή όπου 

επεξεργάζονται τα εισερχόμενα πακέτα από τους μεταγωγείς. Ο τρόπος ανίχνευσης 

επιτυχημένων συνδέσεων στηρίζεται στο γεγονός ότι η αποτυχημένη σύνδεση είναι 

περισσότερο πιθανή για έναν κακόβουλο host. Για κάθε host ο αλγόριθμος κρατάει μία 
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ουρά από νέες απόπειρες σύνδεσης που δεν έχουν λάβει ακόμα απάντηση και μία 

μεταβλητή πιθανότητας να είναι ο κάθε host κακόβουλος. Όταν ληφθεί η απάντηση η 

πιθανότητα μειώνεται ενώ αν όχι αυξάνεται. Για ένα δεδομένο όριο συνδέσεων χωρίς 

απάντηση για τον κάθε host ανιχνεύουμε ποιος είναι ο κακόβουλος και 

αντιμετωπίζουμε την κίνηση από την IP του. Τα βήματα είναι τα εξής: 

1. Όταν ένας host Α στείλει ένα πακέτο TCP SYN σε έναν host B λόγω μή 

ύπαρξης κανόνων ροής θα σταλεί στον ελεγκτή. 

2. Ο ελεγκτής θα βάλει την σύνδεση στην ουρά και θα αποστείλει το πακέτο στον 

προορισμό του χωρίς την εισαγωγή κανόνων ροής. Επίσης αυξάνεται η 

πιθανότητα να είναι ο host κακόβουλος κατά ένα ποσοστό αφού δεν έχει ληφθεί 

ακόμα απάντηση. 

3. Αν το πακέτο TCP SYN ACK από τον Β στον Α παραλειφθεί ο μεταγωγέας το 

στέλνει πάλι στον ελεγκτή και αυτός βάζει τους κανόνες ροής και για τις 2 

κατευθύνσεις και μειώνεται τη πιθανότητα του host A να είναι κακόβουλος. 

 

Δημιουργούμε μία κλάση στον PolicyEnforcer με όνομα ConnectionSuccessRatio όπου 

κρατάμε την ουρά για τις συνδέσεις και την πιθανότητα να είναι κακόβουλος ο 

εκάστοτε host. Όταν ληφθεί μία απόπειρα σύνδεσης η πιθανότητα αυξάνεται κατά 1 

ενώ αν ληφθεί απάντηση μειώνεται κατά το ίδιο. Η επεξεργασία του πακέτου για 

έλεγχο του τύπου των πακέτων και τοποθέτηση στην ουρά γίνεται στο τμήμα 

forwarding του ελεγκτή. Δημιουργούμε και μία βοηθητική κλάση CSRTriple για την 

αποθήκευση του προορισμού, του μεταγωγέα και του packet in για ευκολία αποστολής. 

3.6.2 Μείωση ρυθμού 

  

  Η μείωση ρυθμού στηρίζεται στο γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης ο 

κακόβουλος host προσπαθεί να συνδεθεί με πολλούς υπολογιστές. Όταν δημιουργείται 

μία προσπάθεια σύνδεσης ελέγχεται με μία λίστα που διατηρείται για κάθε host, με τους 

προορισμούς που είχε πρόσφατα επικοινωνία. Αν ο προορισμός υπάρχει στη λίστα η 

σύνδεση προωθείται κανονικά και εισάγονται οι κανόνες ροής. Αν όχι, τοποθετείται σε 

μία ουρά με καθυστέρηση χωρίς της εισαγωγή κανόνων ροής. Κάθε κάποια 

δευτερόλεπτα μία σύνδεση βγαίνει από την ουρά και ξεκινάει η μεταγωγή χωρίς την 
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εισαγωγή κανόνων ροής.  Όποτε λάβουμε θετική απάντηση με ΤCP SYN ACK πακέτο 

εισάγουμε τους κανόνες ροής. Αν η ουρά ενός host ξεπεράσει ένα όριο που θέτουμε 

αναγνωρίζεται ως κακόβουλος. 

 Δημιουργούμε μία κλάση RateLimiting στον PolicyEnforcer όπου κρατάμε την 

ουρά και τους πρόσφατους προορισμούς κάθε host. Επίσης δημιουργούμε μία 

βοηθητική κλάση RateLimitRunnable στο τμήμα forwarding του ελεγκτή για προώθηση 

σύνδεσης που έχει τοποθετηθεί στην ουρά. Εξάγουμε μία σύνδεση κάθε δευτερόλεπτο 

στο πείραμα ως δοκιμή. 

 

3.7 Ανίχνευση DDoS με εντροπία ή πρότυπα κυκλοφορίας 

 

 Η μέθοδος εντροπίας είναι εμπνευσμένη από (R. Wang, Jia, & Ju, 2015) ενώ η 

μέθοδος προτύπων κυκλοφορίας από(Gkountis, Taha, Lloret, & Kambourakis, 2018; Jin 

& Wang, 2013). 

 Για την ανίχνευση των DDoS επιθέσεων αναλύονται στατιστικά που στέλνουν 

οι μεταγωγείς στον ελεγκτή. Για τον λόγο αυτό προσθέτουμε κάποιες μεθόδους και 

αλλάζουμε την λειτουργικότητα της κλάσης StatisticsCollector. Ορίζουμε την μέτρηση 

των στατιστικών να πραγματοποιείται κάθε 3 δευτερόλεπτα. Επίσης προστίθεται η 

υπηρεσία στατιστικών IStatisticsService στην κλάση ForwardingBase και 

αρχικοποιείται στη μέθοδο init για να είναι διαθέσιμο το αντικείμενο της υπηρεσίας 

στην κλάση Forwarding. 

 Πριν ολοκληρωθεί η μέθοδος run της προστατευμένης κλάσης 

FlowStatsCollector στον StatisticsCollector προσθέτουμε την κλήση της μεθόδου μας 

analyzeStats που θα αναλύσει όλα τα στατιστικά ροών που λίγο πριν έχει καταγράψει ο 

FlowStatsCollector.  

 Προσθέτουμε κάποιες μεταβλητές στην κλάση StatisticsCollector που θα μας 

βοηθήσουν στην επεξεργασία των στατιστικών. Αυτές είναι το όριο των δευτερολέπτων 

για ανάλυση TCP στατιστικών, το όριο των πακέτων ICMP που πέραν του οποίου 

θεωρούμε ύποπτες τις ροές, το όριο συνδέσεων TCP, το όριο των πακέτων UDP. 

Ακόμη, τρεις μεταβλητές για την εντροπία, μία για κάθε πρωτόκολλο και το όριο της 
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διαφοράς εντροπίας που το σύστημα θα καταγράψει ως ύποπτη. Τέλος μία βοηθητική 

λίστα για την μέτρηση πακέτων UDP κάθε ροής για κάθε εκτέλεση της μεθόδου για να 

έχουμε την διαφορά από κάθε επανάληψη και όχι τον συνολικό αριθμό πακέτων κάθε 

ροής.  

 Στην συνέχεια αναλύεται η μέθοδος analyzeStats που κάνει όλη την ανίχνευση 

και επεξεργασία των δεδομένων. Η μέθοδος ανήκει στην εξωτερική κλάση 

StatisticsCollector. Αρχίζοντας παίρνουμε τα στατιστικά και τα τοποθετούμε στη 

μεταβλητή stats. Επίσης δημιουργούμε 3 αντικείμενα τύπου Map οπού θα 

καταγράφουμε την IP προορισμού ή πηγής και έναν αριθμό ο οποίος στην περίπτωση 

του πρωτοκόλλων TCP είναι αριθμός ροών και στο UDP αριθμός πακέτων. Αφού 

ελέγξουμε αν ο τύπος του Ethernet ανήκει στην κατηγορία IPv4 ελέγχουμε το 

πρωτόκολλο συνεχίζουμε την επεξεργασία ανάλογα με την περίπτωση. Για κάθε 

διαφορετική IP αυξάνουμε τους μετρητές πακέτων και ροών που δημιουργήσαμε.  

 

UDP 

Pti  o αριθμός των πακέτων σε μια χρονική στιγμή ti από ή σε συγκεκριμένη IP 

Pti - Pti-1 < d  

όπου d το όριο των πακέτων για επίθεση 

 

TCP 

Cti  o αριθμός των συνδέσεων σε μια χρονική στιγμή ti από ή σε συγκεκριμένη IP 

Pti - Pti-1 < e 

όπου e το όριο των συνδέσεων για επίθεση 

 

 Αφού έχουμε δημιουργήσει τις λίστες που θα αναλύσουμε μπορούμε να 

μετρήσουμε την εντροπία με βάση τους τύπους του Shannon για κάθε πρωτόκολλο. 

Αρχίζουμε υπολογίζοντας την πιθανότητα κάθε διαφορετικής IP προορισμού. 
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Πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός Ε: P(E) 

Πληροφορία ενός γεγονότος Ε : I(E) = log2 ( 1/ P(E) ) 

Εντροπία : H0 = ∑ 
n
i=1 P(Ei)* I(Ei) 

Κανονικοποιημένη εντροπία  Η = H0 / log2(N) 

 

 Ελέγχουμε επίσης την διαφορά της εντροπίας του συστήματος με την 

προηγούμενη εκτέλεση της μεθόδου. Σε περίπτωση που ένα από τα όρια που θέσαμε 

είναι υψηλότερο τότε ειδοποιείται η δομή ασφαλείας που δημιουργήσαμε με τον τύπο 

της επίθεσης και πρόσθετα στοιχεία έτσι ώστε να εισαχθούν κανόνες ροών για 

αντιμετώπιση του DDoS. 

 

Διαφορά εντροπίας: ΔH = Ht1-Ht2  

χρόνος t1 - t2 = a 

a = 5'' και t1 > t2 

πιθανότητα για επίθεση όταν ΔΗ < b  

όπου b = -0.3 για το πείραμα 

 

 Σαν βοηθητικές κατασκευάστηκαν επίσης μία στατική μέθοδος για τον 

υπολογισμό του λογαρίθμου με βάση 2 λόγω έλλειψης στη βιβλιοθήκη Math της Java 

και μία μέθοδος για αποτροπή μεταγωγής πακέτων κάποιου host με εισαγωγή κανόνα 

ροής στους μεταγωγείς ανάλογα με τα ορίσματα. 

 Οι δύο μέθοδοι μπορούν να πραγματοποιηθούν για IP προορισμού ή πηγής. 

Υπάρχει νόημα να χρησιμοποιηθούν είτε με IP προορισμού είτε με IP πηγής ανάλογα 

με την τυπική κίνηση του δικτύου σε σχέση με την κίνηση την στιγμή της επίθεσης που 

θα μπορούσε να καταγραφεί ή τον τύπο της επίθεσης. Παρακάτω αναφέρουμε στοιχεία 

για κάθε επίθεση σύμφωνα με (Dayal & Srivastava, 2017) για ανίχνευση διάφορων 

κατηγοριών επιθέσεων. 
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Πίνακας 1: Αναγνώριση επίθεσης 

Επίθεση Τύπος Στοιχεία αναγνώρισης 

ICMP flood Ογκομετρική Bytes/sec, πακέτα/sec, 

αριθμός ροών, εντροπία 

πρωτοκόλλου 

Smurf Ογκομετρική Bytes/sec, πακέτα /sec, 

εντροπία IP πηγής, 

εντροπία 

IP προορισμού και 

εντροπία πρωτοκόλλου 

UDP flood Ογκομετρική Bytes/sec, packets/sec, 

εντροπία IP πηγής, 

εντροπία 

IP προορισμού και 

εντροπία πρωτοκόλλου 

TCP SYN flood Εκμετάλλευση 

πρωτοκόλλου 

Αριθμός ροών σε σύνδεσμο 

δεδομένων, εντροπία IP 

πηγής, εντροπία 

IP προορισμού και 

εντροπία πρωτοκόλλου 

HTTP flood Εκμετάλλευση 

πρωτοκόλλου 

Αριθμός ροών σε σύνδεσμο 

δεδομένων, εντροπία IP 

πηγής, εντροπία 

IP προορισμού, εντροπία 

πρωτοκόλλου 

  

3.8 Αντιμετώπιση 
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 Στην ανάλυση των στατιστικών που δημιουργήσαμε μπορούμε να ελέγξουμε τα 

διαφορετικού τύπου όρια που θέσαμε και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. 

Tοποθετούμε σε κάποιες λίστες τις IP που δέχονται ή πραγματοποιούν επίθεση και τις 

αντιμετωπίζουμε σε δύο σημεία. Στο τμήμα forwarding αφού ελέγχουμε τα κάθε 

πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται ελέγχουμε πάντα αυτές τις λίστες για να εισάγουμε 

κανόνα ροής με εντολή στον μεταγωγέα να ρίχνει το πακέτο από συγκεκριμένη IP ή σε 

συγκεκριμένη IP εφόσον υπάρχει σε κάποια από τις προαναφερθείσες λίστες. Το 

δεύτερο σημείο είναι η μέτρηση των στατιστικών. Πάντα αφού ελέγχουμε τα 

στατιστικά τοποθετούμε στις λίστες τις IP που δέχονται ή πραγματοποιούν επίθεση. 

Αργότερα στο τμήμα forwarding του Floodlight για κάθε IP που υπάρχει ήδη με το 

πρωτόκολλο που μας ενδιαφέρει τοποθετούμε νέους κανόνες ροής για μπλοκάρισμα 

των οικοδεσποτών που στέλνουνε ή δέχονται πακέτα. 

 

3.9 Δημιουργία δικτύου 

 

 Σε μία τοπολογία με έναν μεταγωγέα και 5 οικοδεσπότες Οι κανόνες ροής 

σύμφωνα με το Floodlight διαγράφονται κάθε 5'' για ροές που δεν υπάρχουν.  

 Αρχίζοντας δημιουργούμε την τοπολογία σε python για το Μininet και καλούμε 

την εντολή για δημιουργία του δικτύου. Στην συνέχεια τρέχουμε τον ελεγκτή από 

Eclipse. Οι IP των πέντε host είναι: h1 - 10.0.0.1, h2 - 10.0.0.2, h3 - 10.0.0.3, h4 – 

10.0.0.4, h5 - 10.0.0.5. 
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Εικόνα 20: Τοπολογία πειράματος 

 

Εικόνα 21: Δημιουργία δικτύου στο Mininet 
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3.10 Πείραμα 1: TCP SYN flood με ανίχνευση προτύπου κυκλοφορίας 

 

 Στο πρώτο πείραμα θα εκτελέσουμε στην τοπολογία μας  επίθεση από τον h5 

στον h4 ενώ οι πρώτοι 3 host δημιουργούν μία τυπική σύνδεση δικτύου με tcp 

συνδέσεις με τον h4. H επίθεση θα γίνει στο εικοστό δευτερόλεπτο και η όλη 

διαδικασία θα μείνει ανοιχτή για ένα λεπτό.  

 Αρχίζοντας με το εργαλείο iperf δημιουργούμε έναν server που να ακούει στη 

θύρα 6650 σε TCP. Στην συνέχεια με το ίδιο εργαλείο ανοίγουμε τις συνδέσεις από 

τους πρώτους 3 host. Η επίθεση θα γίνει με το εργαλείο hping3 με πακέτα ανά 0.01s με 

το SYN bit ενεργοποιημένο. Η εντολή που θα αρχίσει την επίθεση είναι hping3 -V -d 

100 -S -p 6660 -a 10.0.0.5 10.0.0.4 -i u10000. Στην ανάλυση των στατιστικών θα 

μετρήσουμε τον αριθμό των ροών από συγκεκριμένη IP που δημιουργήθηκαν τα 

τελευταία 3'' και αν είναι μεγαλύτερο του ορίου που θα θέσουμε, βάζουμε τον 

επιτιθέμενο host  σε λίστα  η οποία ελέγχεται και μπλοκάρει τις συνδέσεις από την IP. 

Θέτουμε το όριο των συνδέσεων ως 10 για την δημιουργία του πειράματος.  

 

 

Εικόνα 22:Εξυπηρετητής h4, γραμμή εντολών, Πείραμα 1 
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Εικόνα 23: Client h1, γραμμή εντολών, Πείραμα 1 

 

Εικόνα 24: Client h2, γραμμή εντολών, Πείραμα 1 

 

 

Εικόνα 25: Client h3, γραμμή εντολών, Πείραμα 1 
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Εικόνα 26: Γραμμή εντολών h5, Πείραμα 1 

  

 Όπως βλέπουμε τα πακέτα που στέλνονται από τους 3 host στην αρχή φτάνουν 

στον προορισμό τους. Μόλις ξεπεραστεί το όριο που θέσαμε τα πακέτα από τον h5 

σταματάνε να φτάνουν με αποτέλεσμα την  απώλεια πακέτων του αποτελέσματος. 

 

3.11 Πείραμα 2: TCP SYN flood με ανίχνευση διαφοράς εντροπίας 

 

 Για το δεύτερο πείραμα ακολουθούμε την μέθοδο του πρώτου πειράματος αλλά 

η ανίχνευση θα γίνει με βάση εντροπία. Αρχίζουμε τον εξυπηρετητή που ακούει στην 

θύρα 6650 και τους τρεις host που θα ξεκινήσουν να στέλνουν πακέτα με το εργαλείο 

iperf. Όπως βλέπουμε στα αποτελέσματα του επιτιθέμενου h5, τα πακέτα του 

μπλοκάρονται με συνέπεια την υψηλή απώλεια πακέτων.  

 Στο πείραμα 2 ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το πείραμα 1 αλλά αυτή τη 

φορά η ανίχνευση θα γίνει μετρώντας την εντροπία του συστήματος στο TCP 

πρωτόκολλο κάθε φορά που τρέχει η μέθοδος analyzeStats. Όταν από εκτέλεση σε 

εκτέλεση δούμε μεγάλη διαφορά σε πτώση εντροπίας μπλοκάρουμε τα πακέτα με πηγή 

την IP που έχει μεγαλύτερη πιθανότητα. Αρχικοποιούμε την εντροπία στο -1 και της 
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δίνουμε τιμή 0 μετά την δημιουργία στατιστικών για κάποια πιθανή ροή για να μην 

οδηγηθούμε σε ψεύτικο συναγερμό την πρώτη εκτέλεση. Η διαφορά της εντροπίας 

κάτω της οποίας το σύστημα αναγνωρίζει την πιθανότητα επίθεσης το θέτουμε στο -0.3. 

Παρακάτω παραθέτουμε τις γραμμές εντολών των τεσσάρων host. Όπως βλέπουμε ο h5 

σταματάει να παίρνει απάντηση για τα πακέτα λόγω αναγνώρισης της επίθεσης. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση η πιθανότητα του host h5 είναι 0,8888 και η συνολική 

κανονικοποιημένη εντροπία του συστήματος 0.339. 

 

Εικόνα 27: Γραμμή εντολών h1, Πείραμα 2 

 

 

Εικόνα 28: Γραμμή εντολών h2, Πείραμα 2 
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Εικόνα 29: Γραμμή εντολών h3, Πείραμα 2 

 

 

Εικόνα 30: Γραμμή εντολών h5, Πείραμα 2 

 

 

3.12 Πείραμα 3: TCP flood με ανίχνευση επιτυχημένων συνδέσεων 
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 Στο πείραμα 3 ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το πείραμα 1 αλλά αυτή τη 

φορά η ανίχνευση θα γίνει μετρώντας τις επιτυχημένες συνδέσεις TCP. Από έναν 

επιτιθέμενο, τον h5 με το εργαλείο hping3 στέλνουμε SYN πακέτα χωρίς να 

περιμένουμε απάντηση. Θέτουμε το όριο του host για να χαρακτηριστεί ως κακόβουλος 

ίσο 10 ενώ αυξάνεται κατά 1 για κάθε σύνδεση που δεν υπάρχει απάντηση.  

 Μόλις ο αριθμός των συνδέσεων του h4 φτάσει τις 10 δεν παίρνει απάντηση και 

μπλοκάρονται οι νέες συνδέσεις. 

 

3.13 Πείραμα 4: TCP flood με περιορισμό ρυθμού 

  

 Στο πείραμα 4 ακολουθούμε την ίδια αλλά αυτή τη φορά η ανίχνευση θα γίνει 

μετρώντας τις συνδέσεις στην ουρά του h5. Από έναν επιτιθέμενο με το εργαλείο iperf 

δημιουργούμε TCP συνδέσεις με τον h4. Κάθε 200ms βγάζουμε μία σύνδεση από την 

ουρά για προώθηση. Όταν μία σύνδεση που προστίθεται στην ουρά μεγαλώνει το 

μέγεθος της πάνω από ένα όριο την διακόπτουμε. Το όριο αυτό το θέτουμε ως 10 για 

δοκιμή.  Οι συνδέσεις του h5 αυξάνουν το μέγεθος της ουράς σε 10 πριν προλάβουν να 

καταγραφούν από την κονσόλα οπότε αυτομάτως αναγνωρίζονται ως επίθεση και δεν 

προωθούνται. 

 

 

Εικόνα 31: Γραμμή εντολών h5, Πείραμα 4 

3.14 Σχετικές έρευνες 

 

 Οι Wang, Jia και Ju ερεύνησαν την εντροπία και ανωμαλία στο σύστημα για 

εντοπισμό DoS με έναν σχετικό αλγόριθμο που είναι ελαφρύς και δεν φέρνει μεγάλο 
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φόρτο στο σύστημα. Ερεύνησαν επίσης την τιμή της εντροπίας σε σχέση με διάφορες 

τιμές διαστήματος χρόνου στατιστικών (R. Wang et al., 2015). 

 Οι David και Tomas σε μία σχετική έρευνα για εντοπισμό DoS με εντροπία ελέγχουν 

την διαφορά της εντροπίας με μία τιμή που είναι δυναμική και αλλάζει με την κατάσταση του 

δικτύου (David & Thomas, 2015). 

 Ένα ακόμη έργο σχετιζόμενο είναι ο υπολογισμός εντροπίας στο σύννεφο 

προτεινόμενο από τους Bhusan και Gupta (Bhushan & Gupta, 2018). 

 To 2011 στο (Mehdi et al., 2011) προτάθηκαν 4 αλγόριθμοι ανίχνευσης με χρήση 

εντροπίας, μείωση ρυθμού συνδέσεων και με όριο συνδέσεων  για επιθέσεις άρνησης 

υπηρεσίας. 

 Το 2018 στην έρευνα (Kalkan, Altay, Gür, & Alagöz, 2018) προτάθηκε το JESS. Μία 

λύση ασφαλείας και υπολογισμό εντροπίας σε κόμβους. 

 Οι Jin και Wang παρουσίασαν μία σύγκριση 4 αλγόριθμων ανίχνευσης DDoS σε 

κινητές συσκευές για SDN δίκτυα. Οι τρόποι είναι: με βάση μαύρη λίστα IP, επιτυχημένες 

συνδέσεις, μείωση ρυθμού και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων (Jin & Wang, 2013). 

 Οι Gkountis, Taha, Lloret και Kambourakis παρουσίασαν έναν ελαφρύ αλγόριθμο με 

ανίχνευση προτύπου κίνησης που βασίζεται στον αριθμό των πακέτων με χρήση στατιστικών 

(Gkountis et al., 2018). 

 Μία έρευνα ακόμα που παρουσιάζει συγκεντρωτικούς τρόπους ανάλυσης κίνησης είναι 

των Yen και Reiter (Yen & Reiter, 2008). 
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4 Σύγκριση μεθόδων 

 

4.1 Επιλογή μεσοδιαστήματος στατιστικών 

 

 Ο χρόνος μεσοδιαστήματος των στατιστικών  όσο αναφορά τις μεθόδους που τα 

χρησιμοποιούν παίζει σημαντικό ρόλο στην σύγκριση των μεθόδων. Ουσιαστικά ισούται με 

τον χρόνο ανίχνευσης των επιθέσεων. Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα αντιπαραβολής 

του μεσοδιαστήματος σε σύγκριση με διακίνηση στη νότια διεπαφή σε ένα σενάριο επίθεσης 

SYN FLOOD 100 πακέτων ανά δευτερόλεπτο. Όση λιγότερη η διακίνηση τόσο το καλύτερο 

αφού μειώνει τον φόρτο της νότιας διεπαφής. 

 

Πίνακας 2: Διακίνηση σε σχέση με μεσοδιάστημα στατιστικών 

STATS INTERVAL (sec) THROUGHPUT (kbits/s) 

NO 1046 

10 1132 

5 1242 

3 1378 

1 2057 

 

 Βλέπουμε ότι όσο μειώνεται ο χρόνος μεσοδιαστήματος τόσο αυξάνεται η διακίνηση.   

Η επιλογή του χρονικού διαστήματος μπορεί να γίνει με βάση την επικινδυνότητα  και την 

σημαντικότητα του δικτύου. Νοσοκομεία, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις που βάζουν την αξία 

της υπηρεσίας ή της ανθρώπινης ζωής μπορούν να επιλέξουν ανάλογα. Έως το χρονικό 

μεσοδιάστημα των 3'' έχουμε μία μείωση 70% του χρόνου ανίχνευσης με 31,7% αύξηση 

διακίνησης σε σχέση με το αντίστοιχο των 10'' και όσο μειώνεται αντίστοιχα φαίνεται 

ασύμφερη η επιλογή από πλευράς φόρτου. 

 

4.2 Με βάση διακίνηση και χρόνο απόκρισης 
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 Η πρώτη σύγκριση που θα κάνουμε είναι με βάση την απόδοση της διεπαφής 

μεταγωγέα ελεγκτή που η σημαντικότερη εργασία του είναι τα packet in και packet out 

πακέτα. Όσο μικρότερη κίνηση έχει, τόση λιγότερος φόρτος οδηγείται στον ελεγκτή.            

                                   

Πίνακας 3: Σύγκριση μεθόδων με βάση διακίνηση στην νότια διεπαφή.  

Μέθοδος Μέση διακίνηση για το διάστημα 1' 

(bits/s) 

Πρότυπο κίνησης / Εντροπία 

Μεσοδιάστημα 10'' 

159k 

Πρότυπο κίνησης / Εντροπία 

Μεσοδιάστημα 5'' 

106k 

Πρότυπο κίνησης / Εντροπία 

Μεσοδιάστημα 3'' 

65k 

Πρότυπο κίνησης / Εντροπία 

Μεσοδιάστημα 1'' 

98k 

Επιτυχημένες συνδέσεις 23k 

Περιορισμός ρυθμού 6k 
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Πίνακας 4: Σύγκριση διακίνησης μεθόδων 

 

  

 Όπως βλέπουμε οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν το τμήμα μεταγωγής, δηλαδή οι 

μέθοδοι συνδέσεων και περιορισμού ρυθμού,  μειώνουν αρκετά την διακίνηση επειδή 

σε περίπτωση επίθεσης σταματάνε την μετάδοση πακέτων από το τμήμα μεταγωγής του 

ελεγκτή πριν στείλουν το packet out στον μεταγωγέα. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιηθούν στατιστικά, ανάλογα με το διάστημα που επιλέξουμε, στην 

περίπτωση μας 3'', ο χρόνος για να ανιχνευτεί η επίθεση εκτοξεύει πολύ την 

χρησιμοποίηση του καναλιού. Στην σύγκριση ανάλογα με το μεσοδιάστημα 

στατιστικών των μεθόδων εντροπίας και προτύπου κίνησης στην περίπτωση που ο 

χρόνος φτάνει το 1'' υπάρχει περισσότερο φόρτος στο δίκτυο από ότι κερδίζουμε σε 

μείωση λόγω νωρίτερης ανίχνευσης. 

 

4.3 Με βάση υπολογιστικό χρόνο 
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 Η επόμενη σύγκριση είναι με την υπολογιστική δύναμη που χρειάζεται το 

σύστημα για την πιθανή χρήση στατιστικών ή για τους ελέγχους πριν την μεταγωγή 

χωρίς τον χρόνο που θέλει για να μεταδώσει ή να σταματήσει την ροή.  

 

Πίνακας 5: Σύγκριση με βάση υπολογιστικό χρόνο 

Επίθεση 

100 pps 

Πρότυπο 

κίνησης 

Εντροπία Επιτυχημένες 

συνδέσεις 

Περιορισμός 

ρυθμού 

Χρόνος  (ms) 

/ 1' 

για 1 

επιτιθέμενο 

16 16 8 8 

Χρόνος  (ms) 

/ 1' 

για 2 

επιτιθέμενους 

36 36 8 8 

 

 Οι μέθοδοι με χρήση στατιστικών χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την 

ανάλυση τους σε σχέση με τις μεθόδους σύνδεσης. Στην περίπτωση μείωσης ρυθμού ο 

χρόνος έρχεται κυρίως από τις εκτελέσιμες ουρές  που μένουν ζωντανές για κάθε IP. 

Όσο αυξάνονται οι επιτιθέμενοι ο χρόνος υπολογισμού των στατιστικών ανεξαρτήτως 

μεσοδιαστήματος αυξάνεται ραγδαία ενώ οι υπολογισμοί των μεθόδων επιτυχημένων 

συνδέσεων μενει σχεδόν ίδιος λόγω του μικρού μεγέθους της ουράς. 
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4.4 Με βάση φόρτο CPU 
  

Πίνακας 6: Φόρτος cpu ανά μέθοδο 

Μέθοδος Μεσοδιάστημα στατιστικών (s) Μέσος φόρτος cpu (%) 

Επιτυχημένες συνδέσεις - 7,28 

Περιορισμός ρυθμού - 6,91 

Πρότυπο κίνησης 10 10,2 

Πρότυπο κίνησης 5 9,29 

Πρότυπο κίνησης 3 8,6 

Πρότυπο κίνησης 1 10,5 

Εντροπία 10 11,37 

Εντροπία 5 10,47 

Εντροπία 3 10,06 

Εντροπία 1 11,09 

 

 Όπως βλέπουμε στον πίνακα 7, η μέθοδος που επιβαρύνει λιγότερο τον 

επεξεργαστή είναι ο περιορισμός ρυθμού ενώ στις μεθόδους με χρήση στατιστικών για 

το μεσοδιάστημα του 1'' ο επεξεργαστής σταματάει να κερδίζει σε φόρτο λόγω 

έγκαιρης ανίχνευσης και επιβαρύνεται λόγω της αποστολής στατιστικών. 

 

4.5 Με βάση πρωτόκολλο TCP/UDP 

 

 Οι μέθοδοι επιτυχημένων συνδέσεων και περιορισμού ρυθμού είναι δυνατές 

μόνο για TCP πρωτόκολλο λόγω της χρησιμοποίησης του SYN bit στον έλεγχο του 

ελεγκτή. Η μέθοδος περιορισμού ρυθμού θα μπορούσε να διαπεραστεί αν ο 

επιτιθέμενος αναμείξει και κανονική κίνηση και καταφέρει να αναγνωριστεί ως 

καλόπιστος. Με αυτόν τον τρόπο, τα πακέτα επίθεσης δεν θα περάσουν από τον 

ελεγκτή αλλά θα προωθηθούν στον προορισμό τους χωρίς έλεγχο. 
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 Οι μέθοδοι προτύπου κίνησης και εντροπίας είναι δυνατές για TCP και UDP 

πρωτόκολλα. Στην περίπτωση του TCP οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν με βάση 

συνδέσεις και αριθμό ροών ενώ στην περίπτωση του UDP γίνεται με μετρήσεις του 

αριθμού των πακέτων στις ροές, μέγεθος πακέτων για την κάθε ροή, χρόνο δημιουργίας 

ροής ή ότι στατιστικό θεωρηθεί χρήσιμο. 

 

4.6 Με βάση μέγεθος κώδικα 

 

 Παρακάτω παρουσιάζουμε την ευκολία υλοποίησης της κάθε μεθόδου καθώς σε 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι μία μέτρηση η οποία δείχνει την πολυπλοκότητα της κάθε 

μεθόδου.  

 

Πίνακας 7: Μέτρηση γραμμών κώδικα ανά μέθοδο 

Μέθοδος Γραμμές κώδικα 

Επιτυχημένες συνδέσεις 341 

Περιορισμός ρυθμού 498 

Πρότυπο κίνησης 368 

Εντροπία 560 
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5 Συμπεράσματα 

 

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε την λειτουργία των SDN δικτύων, τις 

δυνατότητες και εφαρμογές τους. Στην συνέχεια αναλύσαμε τις απειλές ασφάλειας σε 

αυτά ανά επίπεδο αρχιτεκτονικής και εστιάσαμε στο θέμα του DDoS. Τέλος 

αναπτύξαμε μία εφαρμογή για ανίχνευση και αντιμετώπιση DoS στον ελεγκτή 

Floodlight με χρήση Java. Η ανίχνευση γίνεται με τέσσερις τρόπους, με όριο πακέτων ή 

συνδέσεων, με μέτρηση διαφοράς εντροπίας συστήματος ανά πρωτόκολλο,  με αριθμό 

αποτυχημένων συνδέσεων και περιορισμό ρυθμού.  

 Στην περίπτωση του TCP πρωτοκόλλου οι μέθοδοι επιτυχημένων συνδέσεων 

και περιορισμού ρυθμού είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και γρήγορες, με την 

υποσημείωση ότι ο περιορισμός ρυθμού μειώνει την κίνηση στον ελεγκτή αλλά 

προσθέτει μία καθυστέρηση έως  η σύνδεση να αποδειχθεί καλόπιστη. Για το UDP 

πρωτόκολλο οι μέθοδοι  με χρήση στατιστικών είναι οι μόνες λύσεις.  

 Οι μέθοδοι με χρήση στατιστικών θα μπορούσαν να λειτουργούν και 

συνδυαστικά σαν δύο στάδια ελέγχου με ελάχιστο πρόσθετο κόστος υπολογισμού, με 

μέτρηση εντροπίας πηγής ή προορισμού και πακέτα ανά δευτερόλεπτο ή πακέτα ανά 

ροή, ακόμα και μέσο μέγεθος πακέτου ανά ροή καθώς έχουν την ίδια βάση μετρήσεων. 

 Απο πλευράς διακίνησης στον ελεγκτή η μέθοδος περιορισμού ρυθμού έχει 

πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα από τις άλλες με την μέθοδο επιτυχημένων 

συνδέσεων να έρχεται δεύτερη. 

 Στο πείραμα που παρουσιάσαμε ανιχνεύσαμε τις επιθέσεις DoS με χρήση 

στατιστικών με επιτυχία και διακόψαμε την κίνηση προς τον απειλούμενο οικοδεσπότη. 

Η μέτρηση των στατιστικών παρουσιάζει όμως ένα κενό κάποιων δευτερολέπτων που 

αναλόγως το περιβάλλον και τον σκοπό που πληρεί το δίκτυο που θα εφαρμοστεί, 

παρέχει κινδύνους. Η επιλογή του μεσοδιαστήματος μέτρησης στατιστικών είναι ένα 

πολύ σημαντικό θέμα που εξαρτάται από την σημαντικότητα της υπηρεσίας που 

προσφέρει το δίκτυο. Με βάση τις μετρήσεις φόρτου επεξεργαστή και διακίνησης η 

επιλογή των 3'' είναι η πιο συμφέρουσα. 
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 Η ανίχνευση με τη μέθοδο υπολογισμού εντροπίας ανά πηγή καθίσταται όλο και 

λιγότερο λειτουργική με την αύξηση των επιτιθέμενων. Όσο περισσότεροι τόσο 

μικραίνει η διαφορά της εντροπίας και δυσκολεύει η ανίχνευση των επιθέσεων. Στη 

περίπτωση εντροπίας ανά προορισμό το αντίστοιχο συμβαίνει με την αύξηση των 

στόχων της επίθεσης. 

 Μελλοντικά η οργάνωση των διαδικασιών των switches στο floodlight γίνεται 

μέσω ενός διοργανωτή διεργασιών. Σε μεγάλη κλίμακα επίθεσης, υπάρχει η απειλή 

λόγω προτεραιότητας των μεταγωγέων για εκτέλεση διαδικασιών μεταγωγής πρίν την 

αποστολή στατιστικών. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης μνήμης και αναβολής αποστολής 

στατιστικών θα μπορούσε να φέρει το δίκτυο σε αδράνεια.  

 Σε μία εποχή που η τεχνολογία ανεξαρτητοποιείται από το υλικό και στηρίζεται 

όλο και περισσότερο στο λογισμικό τα SDN δείχνουν η κατάλληλη λύση ως το μέλλον 

των δικτύων. Τα παραδοσιακά δίκτυα δεν κατασκευάστηκαν με γνώση της σημερινής 

τεχνολογίας και παρουσιάζουν πολλά κενά ασφαλείας. Η έλευση των SDN δικτύων 

στηρίχθηκε από την ερευνητική κοινότητα και τους κατασκευαστές και μπορεί λόγω 

της δυνατότηας προγραμματισμού και της αφαιρετικής δομής που την χαρακτηρίζουν 

να αντιμετωπίσει προβλήματα που τα παραδοσιακά δίκτυα δυσκολεύονται. Ενώ 

πρόκειται για μια πρώιμη τεχνολογία με πολλές δυνατότητες παρουσιάζει και νέες 

απειλές λόγω της νέας αρχιτεκτονικής της.  
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8 Κώδικας Πειράματος 

 

Ο κώδικας προστίθεται στο υπάρχον έργο του Floodlight. Παρουσιάζονται 

αποσπασματικά τα σημεία που προστέθηκαν. 

 

8.1 PolicyEnforcer.java 

 
package net.floodlightcontroller.topology; 

 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Set; 

import net.floodlightcontroller.topology.RateLimiting; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.match.Match; 

import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

 

 

 

public class PolicyEnforcer { 

    protected static Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(PolicyEnforcer.class); 

    //String backUpServer; 

     

    //public Set <String> maliciousHosts; 

    //public Map <String, Set<Integer>> hostPortsToBlock; 

    public Set <String> hostsUnderICMPattack; 

    public Set <String> hostsUnderTCPattack; 

    public Set <String> hostsUnderUDPattack; 

     

    public HashSet<Match> synFlows; 

    public HashSet<Match> synFlows5sec; 

 

    public Set <String> hostileHostTCP; 

    //public Set <String> hostileHostUDP; 

     

    //connection success 

    public boolean csr; 

    //rate limit 

    public boolean rateL; 

     

    public boolean myRate; 
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    public ConnectionSuccessRatio conSuccess; 

    public RateLimiting rateLimit; 

    public CustomRateLimiting myCustomRateLimit; 

    //public Map <String, String> hostPortsToRedirect; 

     

    public PolicyEnforcer(boolean csr, boolean rateOn) { 

        this.csr = csr; 

        if(this.csr) { 

            conSuccess = new ConnectionSuccessRatio(); 

        } else { 

            conSuccess = null; 

        } 

         

        this.rateL = rateOn; 

         

        if(this.rateL) 

        { 

            rateLimit = new RateLimiting(); 

             

        }  

         

         

         

         

        hostsUnderICMPattack = new HashSet<>(); 

        hostsUnderTCPattack = new HashSet<>(); 

        hostsUnderUDPattack = new HashSet<>(); 

        //try out 

         

        hostileHostTCP = new HashSet<>(); 

         

    } 

     

    public void addHostICMPattack(String host) { 

        hostsUnderICMPattack.add(host); 

    } 

     

    public void addHostTCPattack(String host) { 

        hostsUnderTCPattack.add(host); 

    } 

     

    public void addHostUDPattack(String host) { 

        hostsUnderUDPattack.add(host); 
    } 

     

     

 

} 

 

8.2 RateLimiting.java 
 
package net.floodlightcontroller.topology; 

 

 

import java.util.HashMap; 

 

import java.util.LinkedHashSet; 

import java.util.Map; 
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import java.util.Map.Entry; 

import java.util.Set; 

 

 

import net.floodlightcontroller.core.FloodlightContext; 

import net.floodlightcontroller.core.IOFSwitch; 

 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFPacketIn; 

 

public class RateLimiting { 

 

    public Map <String ,Set <CSRTriple> > queue = new HashMap<>(); 

    public Map <String ,Set <String> > recentlyAccessed = new 

HashMap<>(); 

     

    Entry<String, Set<CSRTriple>> last; 

     

    public void addToRecent (String src, String dst) { 

         

         

         

        if (!recentlyAccessed.isEmpty()) { 

            if (recentlyAccessed.get(src)==null) { 

                recentlyAccessed.put(src, new 

LinkedHashSet<String>()); 

                recentlyAccessed.get(src).add(new String (dst)); 

            } 

            else { 

                recentlyAccessed.get(src).add(new String ( dst)); 

            } 

        } 

        else { 

            recentlyAccessed.put(src, new LinkedHashSet<String>()); 

            recentlyAccessed.get(src).add(new String (dst)); 

        } 

    } 

     

     

    public void addToQueue (String src, String dst , IOFSwitch sw, 

OFPacketIn pi , FloodlightContext cntx) { 

         

         

        if (!queue.containsKey(src)) { 

                if (!queue.isEmpty()) { 

                    if (queue.get(src)==null) { 

                        queue.put(src, new 

LinkedHashSet<CSRTriple>()); 

                        queue.get(src).add(new CSRTriple (sw, pi, dst 

, cntx)); 

                    } 

                    else { 

                        queue.get(src).add(new CSRTriple (sw, pi, dst 

, cntx)); 

                    } 

                } 

                else { 

                    queue.put(src, new LinkedHashSet<CSRTriple>()); 

                    queue.get(src).add(new CSRTriple (sw, pi, dst 

,cntx)); 
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                } 

            } 

        else { 

            queue.get(src).add(new CSRTriple (sw, pi, dst ,cntx)); 

        } 

    } 

     

    public CSRTriple getDST ( String src, String dst) { 

        for (CSRTriple triple : queue.get(src) ) 

        { 

            if (triple.dst.equals(dst)) 

            { 

                return triple; 

            } 

             

        } 

        return null; 

    } 

     

    public boolean containsDST ( String src, String dst) { 

         

        for (CSRTriple triple : queue.get(src) ) 

        { 

            if (triple.dst.equals(dst)) 

            { 

                return true; 

            } 

        } 

         

        return false; 

    } 

     

    public void removeDST (String src, String dst) { 

         

        for (CSRTriple triple : queue.get(src) ) 

        { 

            if (triple.dst.equals(dst)) 

            { 

                queue.get(src).remove(triple); 

                break; 
            } 

        } 

         

    } 

 

     

} 

 

8.3 ConnectionSuccessRatio.java 

package net.floodlightcontroller.topology; 

 

import java.util.HashMap; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Map; 

import java.util.Set; 

 

import net.floodlightcontroller.core.IOFSwitch; 
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import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFPacketIn; 

 

public class ConnectionSuccessRatio { 

     

    public Map <String ,Set <CSRTriple> > queue = new HashMap<>(); 

     

    //from 0 to 1 

    public Map <String , Double> likelihood = new HashMap<>(); 

     

    public void addToQueue (String src, String dst , IOFSwitch sw, 

OFPacketIn pi) { 

         

         

         

        if (!queue.isEmpty()) { 

            if (queue.get(src)==null) { 

                queue.put(src, new HashSet<CSRTriple>()); 

                queue.get(src).add(new CSRTriple (sw, pi, dst)); 

            } 

            else { 

                queue.get(src).add(new CSRTriple (sw, pi, dst)); 

            } 

        } 

        else { 

            queue.put(src, new HashSet<CSRTriple>()); 

            queue.get(src).add(new CSRTriple (sw, pi, dst)); 

        } 

    } 

     

    public CSRTriple getDST ( String src, String dst) { 

        for (CSRTriple triple : queue.get(src) ) 

        { 

            if (triple.dst.equals(dst)) 

            { 

                return triple; 

            } 

             

        } 

        return null; 

    } 

     

    public boolean containsDST ( String src, String dst) { 

         

        for (CSRTriple triple : queue.get(src) ) 

        { 

            if (triple.dst.equals(dst)) 

            { 

                return true; 

            } 

        } 

         

        return false; 

    } 

     

    public void removeDST (String src, String dst) { 

         

        for (CSRTriple triple : queue.get(src) ) 

        { 



Ανίχνευση DoS σε δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό 

91 
 

            if (triple.dst.equals(dst)) 

            { 

                queue.get(src).remove(triple); 

                break; 
            } 

        } 

         

    } 

} 

 

8.4 CSRTriple.java 

package net.floodlightcontroller.topology; 

 

import net.floodlightcontroller.core.FloodlightContext; 

import net.floodlightcontroller.core.IOFSwitch; 

 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFPacketIn; 

 

public class CSRTriple { 

     

    public IOFSwitch sw ;  

    public OFPacketIn pi ;  

    public String dst; 

    public FloodlightContext cntx; 

     

    public CSRTriple(IOFSwitch node , OFPacketIn packetIn , String 

destination) 

    { 

        this.sw = node; 

        this.pi = packetIn; 

        this.dst = destination; 

    } 

     

    public CSRTriple(IOFSwitch node , OFPacketIn packetIn , String 

destination , FloodlightContext cntx) 

    { 

        this.sw = node; 

        this.pi = packetIn; 

        this.dst = destination; 

        this.cntx = cntx; 

    } 
} 

 

8.5 IStatisticsService.java 

 

public interface IStatisticsService extends IFloodlightService { 

  //... 
    PolicyEnforcer getPolEnf(); 

} 

 

8.6 ForwardingBase.java 

 
public abstract class ForwardingBase implements IOFMessageListener { 
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 //... 
     protected IStatisticsService statsService; 
 //... 
     @Override 

    public void init(FloodlightModuleContext context) throws 

FloodlightModuleException { 

        super.init(); 

        this.floodlightProviderService = 

context.getServiceImpl(IFloodlightProviderService.class); 

        this.deviceManagerService = 

context.getServiceImpl(IDeviceService.class); 

        this.routingEngineService = 

context.getServiceImpl(IRoutingService.class); 

        this.topologyService = 

context.getServiceImpl(ITopologyService.class); 

        this.debugCounterService = 

context.getServiceImpl(IDebugCounterService.class); 

        this.switchService = 

context.getServiceImpl(IOFSwitchService.class); 

         

        this.statsService = 

context.getServiceImpl(IStatisticsService.class); 

         

    } 
 
//... 

} 

8.7 OFSwitchManager.java 
 

public class OFSwitchManager implements IOFSwitchManager, 

INewOFConnectionListener, IHAListener, IFloodlightModule, 

IOFSwitchService, IStoreListener<DatapathId> { 

//... 

@Override 

public void init(FloodlightModuleContext context) throws 

FloodlightModuleException { 

//... 

polEnf = new PolicyEnforcer(false, false ); 

//... 

} 

//... 

} 

 

8.8 Forwarding.java 

 
package net.floodlightcontroller.forwarding; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Collection; 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 
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import java.util.Map; 

import java.util.Set; 

import java.util.Timer; 

import java.util.Map.Entry; 

import java.util.TimerTask; 

 

import net.floodlightcontroller.core.FloodlightContext; 

import net.floodlightcontroller.core.IFloodlightProviderService; 

import net.floodlightcontroller.core.IOFSwitch; 

import net.floodlightcontroller.core.IOFSwitchListener; 

import net.floodlightcontroller.core.PortChangeType; 

import net.floodlightcontroller.core.internal.IOFSwitchService; 

import net.floodlightcontroller.core.module.FloodlightModuleContext; 

import net.floodlightcontroller.core.module.FloodlightModuleException; 

import net.floodlightcontroller.core.module.IFloodlightModule; 

import net.floodlightcontroller.core.module.IFloodlightService; 

import net.floodlightcontroller.core.util.AppCookie; 

import net.floodlightcontroller.debugcounter.IDebugCounterService; 

import net.floodlightcontroller.devicemanager.IDevice; 

import net.floodlightcontroller.devicemanager.IDeviceService; 

import net.floodlightcontroller.devicemanager.SwitchPort; 

import net.floodlightcontroller.packet.Ethernet; 

import net.floodlightcontroller.packet.ICMP; 

import net.floodlightcontroller.packet.IPv4; 

import net.floodlightcontroller.packet.IPv6; 

import net.floodlightcontroller.packet.TCP; 

import net.floodlightcontroller.packet.UDP; 

import net.floodlightcontroller.routing.ForwardingBase; 

import net.floodlightcontroller.routing.IRoutingDecision; 

import net.floodlightcontroller.routing.IRoutingService; 

import net.floodlightcontroller.routing.Route; 

import net.floodlightcontroller.statistics.FlowRuleStats; 

import net.floodlightcontroller.statistics.IStatisticsService; 

import net.floodlightcontroller.statistics.StatisticsCollector; 

import net.floodlightcontroller.statistics.SwitchPortBandwidth; 

import net.floodlightcontroller.topology.CSRTriple; 

import net.floodlightcontroller.topology.CustomRateLimiting; 

import net.floodlightcontroller.topology.HostPortTuple; 

import net.floodlightcontroller.topology.ITopologyService; 

import net.floodlightcontroller.topology.NodePortTuple; 

import net.floodlightcontroller.topology.PolicyEnforcer; 

import net.floodlightcontroller.topology.RateLimiting; 

import net.floodlightcontroller.util.FlowModUtils; 

import net.floodlightcontroller.util.OFDPAUtils; 

import net.floodlightcontroller.util.OFPortMode; 

import net.floodlightcontroller.util.OFPortModeTuple; 

 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFFlowMod; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFFlowModCommand; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFGroupType; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFPacketIn; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFPacketOut; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFPortDesc; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.OFVersion; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.action.OFAction; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.match.Match; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.match.MatchField; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.DatapathId; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.EthType; 
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import org.projectfloodlight.openflow.types.IPv4Address; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.IPv6Address; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.IpProtocol; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.MacAddress; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.OFBufferId; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.OFGroup; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.OFPort; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.OFVlanVidMatch; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.TableId; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.U64; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.VlanVid; 

import org.sdnplatform.sync.internal.util.Pair; 

import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

 

public class Forwarding extends ForwardingBase implements 

IFloodlightModule, IOFSwitchListener  { 

    public static Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(Forwarding.class); 

     

    public float csrTime; 

    public float rateTime; 

    public float customrateTime; 

    PolicyEnforcer polEnf ; 

     

    public class RateLimitRunnable extends TimerTask { 

        Forwarding context; 

        RateLimiting rl ; 

        public RateLimitRunnable (Forwarding context) { 

            this.context = context; 

            rl = context.switchService.getPolEnf().rateLimit; 

        } 

         

        @Override 

        public void run() { 

            // TODO Auto-generated method stub 

             

            //log.info("run run run " + rl ); 

            float startTime = System.nanoTime(); 

            float delta =0; 

            //if(rl!=null) 

            { 

                for (String host : rl.queue.keySet() ) 

                { 

                    //log.info("RUN RATELIMIT DEQUEUE queue "+ host + 

" size " + rl.queue.get(host).size() );  

                    Iterator<CSRTriple> it = 

rl.queue.get(host).iterator(); 

                     

                    

if(this.context.switchService.getPolEnf().rateLimit.queue.get(host).si

ze()>0) { 

                        CSRTriple last = it.next(); 

                        if(last!=null) { 

                            //log.info("dequeue dest " + last.dst); 

                            

this.context.switchService.getPolEnf().rateLimit.queue.get(host).remov

e(last); 
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this.context.switchService.getPolEnf().rateLimit.addToRecent(host, 

last.dst); 

                            //log.info("RUN RATELIMIT DEQUEUE RA sIZE 

"+this.context.switchService.getPolEnf().rateLimit.recentlyAccessed.ge

t(host).size() ); 

                             

                            float mid1Time = System.nanoTime(); 

                            doForwardFlow(last.sw, last.pi, last.cntx, 

true); 

                            float mid2Time = System.nanoTime(); 

                             

                            delta += mid2Time - mid1Time; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            float endTime = System.nanoTime(); 

            rateTime = rateTime + endTime - startTime - delta; 

             

             

        } 

         

    } 

     

    public void rateLimitAddToQueue (String src , String dst, 

IOFSwitch mySwitch, OFPacketIn myPacketIn , FloodlightContext myCntx, 

IRoutingDecision myDecision) { 

        //log.info("RUN RATELIMIT ADD TO QUEUE"); 

        this.switchService.getPolEnf().rateLimit.addToQueue(src, dst , 

mySwitch, myPacketIn , myCntx); 

        float delta=0; 

         

        log.info("RL add to Q "+src + "  Qsize " + 

this.switchService.getPolEnf().rateLimit.queue.get(src).size()); 

        //check threshold 

        if (this.switchService.getPolEnf().rateLimit.queue!=null)  

        { 

            

if(this.switchService.getPolEnf().rateLimit.queue.get(src)!=null )  { 

                

if(this.switchService.getPolEnf().rateLimit.queue.get(src).size() > 9 

) 

                { 

                    //log.info("RL OVERFLOW 

"+this.switchService.getPolEnf().rateLimit.queue.get(src).size()); 

                    

this.switchService.getPolEnf().hostileHostTCP.add(src); 

                    float mid1Time = System.nanoTime(); 

                     

                     

                    doDropBlockFlow(mySwitch, myPacketIn, myDecision, 

myCntx); 

                     

                    float mid2Time = System.nanoTime(); 

                     

                    delta += mid2Time - mid1Time; 

                } 

            } 
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        } 

        rateTime = rateTime -delta; 

    } 

     

    @Override 

    public Command processPacketInMessage(IOFSwitch sw, OFPacketIn pi, 

IRoutingDecision decision, FloodlightContext cntx) { 

        OFPort inPort0 = (pi.getVersion().compareTo(OFVersion.OF_12) < 

0 ? pi.getInPort() : pi.getMatch().get(MatchField.IN_PORT)); 

        Match m0 = createMatchFromPacket(sw, inPort0, cntx, false); 

        //log.debug("FORWARDING PROCESS PACKET IN creatematch "+ 

m0.get(MatchField.IP_PROTO) ); 

         

        Ethernet eth = IFloodlightProviderService.bcStore.get(cntx, 

IFloodlightProviderService.CONTEXT_PI_PAYLOAD); 

        // We found a routing decision (i.e. Firewall is enabled... 

it's the only thing that makes RoutingDecisions) 

        if (decision != null) { 

            if (log.isTraceEnabled()) { 

                log.trace("Forwarding decision={} was made for 

PacketIn={}", decision.getRoutingAction().toString(), pi); 

            } 

             

            switch(decision.getRoutingAction()) { 

            case NONE: 

                // don't do anything 

                return Command.CONTINUE; 

            case FORWARD_OR_FLOOD: 

            case FORWARD: 

                doForwardFlow(sw, pi, cntx, false); 

                return Command.CONTINUE; 

            case MULTICAST: 

                // treat as broadcast 

                doFlood(sw, pi, cntx); 

                return Command.CONTINUE; 

            case DROP: 

                doDropFlow(sw, pi, decision, cntx); 

                return Command.CONTINUE; 

            default: 

                log.error("Unexpected decision made for this packet-

in={}", pi, decision.getRoutingAction()); 

                return Command.CONTINUE; 

            } 

        } else { // No routing decision was found. Forward to 

destination or flood if bcast or mcast. 

            if (log.isTraceEnabled()) { 

                log.trace("No decision was made for PacketIn={}, 

forwarding", pi); 

            } 

 

            if (eth.isBroadcast() || eth.isMulticast()) { 

                log.info("flooding..."); 

                doFlood(sw, pi, cntx); 

            } else { 

                 

                //my code        

                OFPort inPort = 

(pi.getVersion().compareTo(OFVersion.OF_12) < 0 ? pi.getInPort() : 

pi.getMatch().get(MatchField.IN_PORT)); 
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                Match m = createMatchFromPacket(sw, inPort, cntx, 

false); 

                 

                 

                if ( m.get(MatchField.ETH_TYPE).equals(EthType.IPv4)) 

{ 

                     

                    if(m.get(MatchField.IP_PROTO)!=null) { 

                        if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.TCP))  

                        { 

                             

                            //log.info("tcp packet"); 

                                                         

                            Set<String>  hostsUnderTCPattack = 

this.switchService.getPolEnf().hostsUnderTCPattack; 

                            Set<String>  hostsTCPattackers = 

this.switchService.getPolEnf().hostileHostTCP; 

                             

                            IPv4 ipv4 = (IPv4) eth.getPayload(); 

                            TCP tcp = (TCP) ipv4.getPayload(); 

                            //log.info("forwarding tcp tcpflag " + 

tcp.getFlags() + " SEQ "+ tcp.getSequence() + " ACK " +  

tcp.getAcknowledge() ); 

                             

                            if(tcp.getFlags()==2) 

                            { 

                                

this.switchService.getPolEnf().synFlows.add(m); 

                                

this.switchService.getPolEnf().synFlows5sec.add(m); 

                            } 

                             

                             

                            //mitigation 

                            //CASE 2 

                            

if((hostsUnderTCPattack!=null)&&(!hostsUnderTCPattack.isEmpty())) 

                            { 

                                //log.info("block under attack"); 

                                if 

(hostsUnderTCPattack.contains(m.get(MatchField.IPV4_DST).toString())) 

                                { 

                                    //log.info("blocked TCP in 

FORWARDING"); 

                                    doDropBlockFlow(sw, pi, decision, 

cntx); 

                                } 

                            } 

                            else if 

((hostsTCPattackers!=null)&&(!hostsTCPattackers.isEmpty())){ 

                                //log.info("block attacker"); 

                                if 

(hostsTCPattackers.contains(m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString())) 

                                { 

                                    //log.info("blocked SOURCE TCP in 

FORWARDING"); 

                                    doDropBlockFlow(sw, pi, decision, 

cntx); 
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                                } 

                            } 

                            else { 

                                //log.info("didnt block from lists"); 

                                //connection success ratio 

                                 

                                 

                                if 

(this.switchService.getPolEnf().conSuccess!=null) 

                                { 

                                    float startTime =0; 

                                    float endTime =0; 

                                    log.info("tcp flags 

"+tcp.getFlags()); 

                                    //SYN 

                                     

                                    if ((tcp.getFlags() ==2)) 

                                    { 

                                        log.info("flag syn"); 

                                        startTime = System.nanoTime(); 

                                        //log.info("CSR INSIDE 2 "+ 

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.containsKey(m.get

(MatchField.IPV4_SRC).toString())); 

                                        

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.addToQueue(m.get(MatchField.

IPV4_SRC).toString(), m.get(MatchField.IPV4_DST).toString() , sw, pi); 

                                         

                                        if 

(!this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.containsKey(m.g

et(MatchField.IPV4_SRC).toString())) { 

                                            

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.put(m.get(MatchFi

eld.IPV4_SRC).toString(), 0.0); 

                                        } 

                                         

                                         

                                        Double prevRatio = 

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.get(m.get(MatchFi

eld.IPV4_SRC).toString() ); 

                                        if ((prevRatio== null) || 

(prevRatio <0)) 

                                        { 

                                            prevRatio = 0.0; 

                                        } 

                                         

                                        

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.put(m.get(MatchFi

eld.IPV4_SRC).toString() , ++prevRatio ); 

                                        log.info("ALERT prevRatio "+ 

prevRatio); 

                                        endTime = System.nanoTime(); 

                                        //THRESHOLD 

                                        if (prevRatio >= 10) { 

                                            //log.info("ALERT CSR "); 

                                             

                                            

this.switchService.getPolEnf().hostileHostTCP.add(m.get(MatchField.IPV

4_SRC).toString()); 
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                                            doDropBlockFlow(sw, pi, 

decision, cntx); 

                                             

                                        }  

                                        else { 

                                        //  send and delete flow 

                                            doForwardFlow(sw, pi, 

cntx, true); 

                                        } 

                                    } 

                                    else if (tcp.getFlags() ==18) 

                                    { 

                                        startTime = System.nanoTime(); 

                                        log.info("flag syn ack"); 

                                        if ( 

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.containsDST(m.get(MatchField

.IPV4_DST).toString() , m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString())) 

                                        { 

                                            

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.removeDST( 

m.get(MatchField.IPV4_DST).toString(), 

m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString() ); 

                                             

                                            Double prevRatio = 

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.get(m.get(MatchFi

eld.IPV4_DST).toString() ); 

                                            if ((prevRatio== null) || 

(prevRatio <0)) 

                                            { 

                                                prevRatio = 0.0; 

                                            } 

                                             

                                             

                                             

                                            

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.put(m.get(MatchFi

eld.IPV4_DST).toString() , (prevRatio-1) ); 

                                            CSRTriple csrt= 

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.getDST( 

m.get(MatchField.IPV4_DST).toString() , 

m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString()); 

                                             

                                            endTime = 

System.nanoTime(); 

                                             

                                            if(csrt!=null) { 

                                                OFPacketIn myPI = 

csrt.pi; 

                                                IOFSwitch mySW = 

csrt.sw; 

                                                //doForwardFlowOnly 

(mySW, myPI, cntx, true); 

                                            } 

                                            doForwardFlow(sw, pi, 

cntx, false); 

                                             

                                        } 

                                    } 

                                    else if (tcp.getFlags() == 4 ){ 
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                                        log.info("flag rst"); 

                                        Double prevRatio = 

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.get(m.get(MatchFi

eld.IPV4_SRC).toString() ); 

                                        if ((prevRatio== null) || 

(prevRatio <0)) 

                                        { 

                                            prevRatio = 0.0; 

                                        } 

                                         

                                         

                                         

                                        

this.switchService.getPolEnf().conSuccess.likelihood.put(m.get(MatchFi

eld.IPV4_SRC).toString() , (prevRatio+1) ); 

                                         

                                        doForwardFlow(sw, pi, cntx, 

true); 

                                    } 

                                    else { 

                                        log.info("unknown flag"); 

                                        doForwardFlow(sw, pi, cntx, 

false); 

                                    } 

                                     

                                    csrTime =csrTime + endTime - 

startTime; 

                                    log.info("CSRTIME "+csrTime); 

                                }                

                                //rate limit 

                                else if 

(this.switchService.getPolEnf().rateLimit!=null) 

                                { 

                                    float startTime =0; 

                                    float endTime =0; 

                                    float delta =0; 

                                    //log.info("RL INSIDE "); 

                                    //SYN 

                                    if (tcp.getFlags() ==2) 

                                    { 

                                        startTime = System.nanoTime(); 

                                        //log.info("RL INSIDE 

"+m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString()+ " 

"+m.get(MatchField.IPV4_DST).toString() ); 

                                        Boolean containsKey = 

this.switchService.getPolEnf().rateLimit.recentlyAccessed.containsKey(

m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString()); 

 

                                         

                                        if (containsKey) { 

                                            //log.info("RUN RATELIMIT 

FORWARD"); 

                                            if 

(!this.switchService.getPolEnf().rateLimit.recentlyAccessed.isEmpty()) 

{ 

                                                //log.info("RUN 

RATELIMIT FORWARD RA NOT EMPTY"); 
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                                                if 

(this.switchService.getPolEnf().rateLimit.recentlyAccessed.get(m.get(M

atchField.IPV4_SRC).toString())!=null) { 

                                                    //log.info("RUN 

RATELIMIT FORWARD RA HOST LIST NOT NULL"); 

                                                    

if(this.switchService.getPolEnf().rateLimit.recentlyAccessed.get(m.get

(MatchField.IPV4_SRC).toString()).contains( 

m.get(MatchField.IPV4_DST).toString()) ) 

                                                    { 

                                                        

//log.info("RUN RATELIMIT FORWARD 2"); 

                                                        float mid1Time 

=  System.nanoTime(); 

                                                         

                                                        

doForwardFlow(sw, pi, cntx, true); 

                                                         

                                                        float mid2Time 

=  System.nanoTime(); 

                                                        delta += 

mid2Time - mid1Time; 

                                                    } 

                                                    else { 

                                                         

                                                        

rateLimitAddToQueue(m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString(), 

m.get(MatchField.IPV4_DST).toString(), sw, pi, cntx, decision); 

                                                    } 

                                                } else { 

                                                     

                                                    

rateLimitAddToQueue(m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString(), 

m.get(MatchField.IPV4_DST).toString(), sw, pi, cntx, decision); 

                                                } 

                                            } 

                                            else{ 

                                                 

                                                

rateLimitAddToQueue(m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString(), 

m.get(MatchField.IPV4_DST).toString(), sw, pi, cntx, decision); 

                                            } 

                                        } 

                                        else  { 

                                             

                                            

rateLimitAddToQueue(m.get(MatchField.IPV4_SRC).toString(), 

m.get(MatchField.IPV4_DST).toString(), sw, pi, cntx, decision); 

                                             

                                        }                                        

                                         

                                        endTime = System.nanoTime();     

                                    } 

                                     

                                    else{ 

                                        doForwardFlow(sw, pi, cntx, 

false); 

                                    } 
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                                    rateTime =rateTime +  endTime - 

startTime ; 

                                    log.info("RATE LIMIT " + rateTime 

+ " -delta " + delta); 

                                } 

                                 

                                else { 

                                    //log.info("Just forward rateLimit 

"+polEnf.rateLimit + this.switchService.getPolEnf().rateLimit); 

                                    doForwardFlow(sw, pi, cntx, 

false); 

                                } 

                                 

                            } 

                             

                        } 

                        else  if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.UDP)) 

                        { 

                            Set<String>  hostsUnderUDPattack = 

this.switchService.getPolEnf().hostsUnderUDPattack; 

                             

                            //CASE 3 

                            

if((hostsUnderUDPattack!=null)&&(!hostsUnderUDPattack.isEmpty())) 

                            { 

                                if 

(hostsUnderUDPattack.contains(m.get(MatchField.IPV4_DST))) 

                                { 

                                    log.info("BLOCKED UDP in 

FORWARDING"); 

                                    doDropFlow(sw, pi, decision, 

cntx); 

                                } 

                            } 

                            else { 

                                 

                                doForwardFlow(sw, pi, cntx, false); 

                            } 

                             

                        } else  if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.ICMP)) { 

                             

                                //log.info("ICMP PACKET IN 

"+m.get(MatchField.IPV4_SRC)+ " " + m.get(MatchField.IPV4_DST) ); 

                                Set<String> myset = 

this.switchService.getPolEnf().hostsUnderICMPattack; 

                                 

                                //log.debug("INSIDE PROTO ICMP || PING 

|| size= "+ myset.size() ); 

                                 

                                if(myset!=null) { 

                                    

if(myset.contains(m.get(MatchField.IPV4_DST).toString())) { 

                                        /*NOW THE HOST UNDER ATTACK 

CANT PING ANYONE BECAUSE 

                                         * OF 3WAY PROTOCOL 

                                         * CAN BE FIXED WITH ICMP TYPE 

CHECK  
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                                         * TODO 

                                         */ 

                                        //case 1 | block traffic to 

dst ip 

                                        for (String host : myset) { 

                                             

                                            if 

(m.get(MatchField.IPV4_DST).toString().equals(host)) { 

                                                doDropFlow(sw, pi, 

decision, cntx); 

                                            } 

                                             

                                        } 

                                         

                                    } 

                                    else { 

                                         

                                        doForwardFlow(sw, pi, cntx, 

false); 

                                    } 

                                } 

                             

                        } 

                    } else { 

                        doForwardFlow(sw, pi,cntx,false); 

                    } 

                } 

                else if 

(m.get(MatchField.ETH_TYPE).equals(EthType.ARP)) { 

                     

                    doForwardFlow(sw, pi, cntx, false); 

                } 

                else { 

                    doForwardFlow(sw, pi, cntx, false); 

                } 

            } 

        } 

 

        return Command.CONTINUE; 

    } 

 

    protected void doDropFlow(IOFSwitch sw, OFPacketIn pi, 

IRoutingDecision decision, FloodlightContext cntx) { 

        OFPort inPort = (pi.getVersion().compareTo(OFVersion.OF_12) < 

0 ? pi.getInPort() : pi.getMatch().get(MatchField.IN_PORT)); 

        Match m = createMatchFromPacket(sw, inPort, cntx,false); 

        log.debug(" dropflow creatematch"); 

        OFFlowMod.Builder fmb = sw.getOFFactory().buildFlowAdd(); // 

this will be a drop-flow; a flow that will not output to any ports 

        List<OFAction> actions = new ArrayList<OFAction>(); // set no 

action to drop 

        U64 cookie = AppCookie.makeCookie(FORWARDING_APP_ID, 0); 

        log.info("Droppingggg"); 

        fmb.setCookie(cookie) 

        .setHardTimeout(FLOWMOD_DEFAULT_HARD_TIMEOUT) 

        .setIdleTimeout(FLOWMOD_DEFAULT_IDLE_TIMEOUT) 

        .setBufferId(OFBufferId.NO_BUFFER) 

        .setMatch(m) 

        .setPriority(FLOWMOD_DEFAULT_PRIORITY); 
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        FlowModUtils.setActions(fmb, actions, sw); 

 

        try { 

            if (log.isDebugEnabled()) { 

                log.debug("write drop flow-mod sw={} match={} flow-

mod={}", 

                        new Object[] { sw, m, fmb.build() }); 

            } 

            boolean dampened = messageDamper.write(sw, fmb.build()); 

            log.debug("OFMessage dampened: {}", dampened); 

        } catch (IOException e) { 

            log.error("Failure writing drop flow mod", e); 

        } 

    } 

 

    //block flow from ip and drop packet 

    public void doDropBlockFlow(IOFSwitch sw, OFPacketIn pi, 

IRoutingDecision decision, FloodlightContext cntx) { 

        OFPort inPort = (pi.getVersion().compareTo(OFVersion.OF_12) < 

0 ? pi.getInPort() : pi.getMatch().get(MatchField.IN_PORT)); 

        Match m = createMatchFromPacket(sw, inPort, cntx, true); 

        log.info(" dropflow creatematch"); 

        OFFlowMod.Builder fmb = sw.getOFFactory().buildFlowAdd(); // 

this will be a drop-flow; a flow that will not output to any ports 

        List<OFAction> actions = new ArrayList<OFAction>(); // set no 

action to drop 

        U64 cookie = AppCookie.makeCookie(FORWARDING_APP_ID, 0); 

        log.info("Droppingggg"); 

         

        fmb.setCookie(cookie) 

        .setHardTimeout(FLOWMOD_DEFAULT_HARD_TIMEOUT) 

        .setIdleTimeout(FLOWMOD_DEFAULT_IDLE_TIMEOUT) 

        .setPriority(2) 

        .setBufferId(OFBufferId.NO_BUFFER) 

        .setMatch(m); 

         

         

        FlowModUtils.setActions(fmb, actions, sw); 

         

         

        try { 

            if (log.isDebugEnabled()) { 

                log.info("write drop flow-mod sw={} match={} flow-

mod={}", 

                        new Object[] { sw, m, fmb.build() }); 

            } 

            boolean dampened = messageDamper.write(sw, fmb.build()); 

            log.debug("OFMessage dampened: {}", dampened); 

        } catch (IOException e) { 

            log.error("Failure writing drop flow mod", e); 

        } 

        sw.write(fmb.build()); 

    } 

     

     

    public void doForwardFlow(IOFSwitch sw, OFPacketIn pi, 

FloodlightContext cntx, boolean requestFlowRemovedNotifn) { 
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        OFPort inPort = (pi.getVersion().compareTo(OFVersion.OF_12) < 

0 ? pi.getInPort() : pi.getMatch().get(MatchField.IN_PORT)); 

        IDevice dstDevice = IDeviceService.fcStore.get(cntx, 

IDeviceService.CONTEXT_DST_DEVICE); 

        DatapathId source = sw.getId(); 

                 

        if (dstDevice != null) { 

            IDevice srcDevice = IDeviceService.fcStore.get(cntx, 

IDeviceService.CONTEXT_SRC_DEVICE); 

 

            if (srcDevice == null) { 

                log.error("No device entry found for source device. Is 

the device manager running? If so, report bug."); 

                return; 

            } 

             

            if (FLOOD_ALL_ARP_PACKETS &&  

                    IFloodlightProviderService.bcStore.get(cntx, 

IFloodlightProviderService.CONTEXT_PI_PAYLOAD).getEtherType()  

                    == EthType.ARP) { 

                log.debug("ARP flows disabled in Forwarding. Flooding 

ARP packet"); 

                doFlood(sw, pi, cntx); 

                return; 

            } 

 

            /* Validate that the source and destination are not on the 

same switch port */ 

            boolean on_same_if = false; 

            for (SwitchPort dstDap : dstDevice.getAttachmentPoints()) 

{ 

                if (sw.getId().equals(dstDap.getSwitchDPID()) && 

inPort.equals(dstDap.getPort())) { 

                    on_same_if = true; 

                } 

                break; 

            } 

 

            if (on_same_if) { 

                log.info("Both source and destination are on the same 

switch/port {}/{}. Action = NOP", sw.toString(), inPort); 

                return; 

            } 

     

            SwitchPort[] dstDaps = dstDevice.getAttachmentPoints(); 

            SwitchPort dstDap = null; 

 

            /*  

             * Search for the true attachment point. The true AP is 

             * not an endpoint of a link. It is a switch port w/o an 

             * associated link. Note this does not necessarily hold 

             * true for devices that 'live' between OpenFlow islands. 

             *  

             * TODO Account for the case where a device is actually 

             * attached between islands (possibly on a non-OF switch 

             * in between two OpenFlow switches). 

             */ 

            for (SwitchPort ap : dstDaps) { 



Ανίχνευση DoS σε δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό 

106 
 

                if (topologyService.isEdge(ap.getSwitchDPID(), 

ap.getPort())) { 

                    dstDap = ap; 

                    break; 

                } 

            }    

 

            /*  

             * This should only happen (perhaps) when the controller 

is 

             * actively learning a new topology and hasn't discovered 

             * all links yet, or a switch was in standalone mode and 

the 

             * packet in question was captured in flight on the dst 

point 

             * of a link. 

             */ 

            if (dstDap == null) { 

                log.warn("Could not locate edge attachment point for 

device {}. Flooding packet"); 

                doFlood(sw, pi, cntx); 

                return;  

            } 

             

            /* It's possible that we learned packed destination while 

it was in flight */ 

            if (!topologyService.isEdge(source, inPort)) {   

                log.debug("Packet destination is known, but packet was 

not received on an edge port (rx on {}/{}). Flooding packet", source, 

inPort); 

                doFlood(sw, pi, cntx); 

                return;  

            }                

             

            Route route = routingEngineService.getRoute(source,  

                    inPort, 

                    dstDap.getSwitchDPID(), 

                    dstDap.getPort(), U64.of(0)); //cookie = 0, i.e., 

default route 

 

            Match m = createMatchFromPacket(sw, inPort, cntx, false); 

            log.debug(" forwardflow creatematch"); 

            U64 cookie = AppCookie.makeCookie(FORWARDING_APP_ID, 0); 

             

            if (route != null) { 

                log.debug("pushRoute inPort={} route={} " + 

                        "destination={}:{}", 

                        new Object[] { inPort, route, 

                        dstDap.getSwitchDPID(), 

                        dstDap.getPort()}); 

 

 

                log.debug("Creating flow rules on the route, match 

rule: {}", m); 

                pushRoute(route, m, pi, sw.getId(), cookie,  

                        cntx, requestFlowRemovedNotifn, 

                        OFFlowModCommand.ADD , false);   

                if(requestFlowRemovedNotifn) 

                { 
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                pushRoute(route, m, pi, sw.getId(), cookie,  

                        cntx, requestFlowRemovedNotifn, 

                        OFFlowModCommand.DELETE , true); 

                } 

            } else { 

                /* Route traverses no links --> src/dst devices on 

same switch */ 

                log.debug("Could not compute route. Devices should be 

on same switch src={} and dst={}", srcDevice, dstDevice); 

                Route r = new 

Route(srcDevice.getAttachmentPoints()[0].getSwitchDPID(), 

dstDevice.getAttachmentPoints()[0].getSwitchDPID()); 

                List<NodePortTuple> path = new 

ArrayList<NodePortTuple>(2); 

                path.add(new 

NodePortTuple(srcDevice.getAttachmentPoints()[0].getSwitchDPID(), 

                        

srcDevice.getAttachmentPoints()[0].getPort())); 

                path.add(new 

NodePortTuple(dstDevice.getAttachmentPoints()[0].getSwitchDPID(), 

                        

dstDevice.getAttachmentPoints()[0].getPort())); 

                r.setPath(path); 

                pushRoute(r, m, pi, sw.getId(), cookie, 

                        cntx, requestFlowRemovedNotifn, 

                        OFFlowModCommand.ADD , false); 

            } 

        } else { 

            log.debug("Destination unknown. Flooding packet"); 

            doFlood(sw, pi, cntx); 

        } 

    } 

 

     

    protected void doForwardFlowOnly (IOFSwitch sw, OFPacketIn pi, 

FloodlightContext cntx, boolean requestFlowRemovedNotifn) { 

        OFPort inPort = (pi.getVersion().compareTo(OFVersion.OF_12) < 

0 ? pi.getInPort() : pi.getMatch().get(MatchField.IN_PORT)); 

        IDevice dstDevice = IDeviceService.fcStore.get(cntx, 

IDeviceService.CONTEXT_DST_DEVICE); 

        DatapathId source = sw.getId(); 

                 

        if (dstDevice != null) { 

            IDevice srcDevice = IDeviceService.fcStore.get(cntx, 

IDeviceService.CONTEXT_SRC_DEVICE); 

 

            if (srcDevice == null) { 

                log.error("No device entry found for source device. Is 

the device manager running? If so, report bug."); 

                return; 

            } 

             

            if (FLOOD_ALL_ARP_PACKETS &&  

                    IFloodlightProviderService.bcStore.get(cntx, 

IFloodlightProviderService.CONTEXT_PI_PAYLOAD).getEtherType()  

                    == EthType.ARP) { 

                log.debug("ARP flows disabled in Forwarding. Flooding 

ARP packet"); 

                doFlood(sw, pi, cntx); 
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                return; 

            } 

 

            /* Validate that the source and destination are not on the 

same switch port */ 

            boolean on_same_if = false; 

            for (SwitchPort dstDap : dstDevice.getAttachmentPoints()) 

{ 

                if (sw.getId().equals(dstDap.getSwitchDPID()) && 

inPort.equals(dstDap.getPort())) { 

                    on_same_if = true; 

                } 

                break; 

            } 

 

            if (on_same_if) { 

                log.info("Both source and destination are on the same 

switch/port {}/{}. Action = NOP", sw.toString(), inPort); 

                return; 

            } 

     

            SwitchPort[] dstDaps = dstDevice.getAttachmentPoints(); 

            SwitchPort dstDap = null; 

 

            /*  

             * Search for the true attachment point. The true AP is 

             * not an endpoint of a link. It is a switch port w/o an 

             * associated link. Note this does not necessarily hold 

             * true for devices that 'live' between OpenFlow islands. 

             *  

             * TODO Account for the case where a device is actually 

             * attached between islands (possibly on a non-OF switch 

             * in between two OpenFlow switches). 

             */ 

            for (SwitchPort ap : dstDaps) { 

                if (topologyService.isEdge(ap.getSwitchDPID(), 

ap.getPort())) { 

                    dstDap = ap; 

                    break; 

                } 

            }    

 

            /*  

             * This should only happen (perhaps) when the controller 

is 

             * actively learning a new topology and hasn't discovered 

             * all links yet, or a switch was in standalone mode and 

the 

             * packet in question was captured in flight on the dst 

point 

             * of a link. 

             */ 

            if (dstDap == null) { 

                log.warn("Could not locate edge attachment point for 

device {}. Flooding packet"); 

                doFlood(sw, pi, cntx); 

                return;  

            } 
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            /* It's possible that we learned packed destination while 

it was in flight */ 

            if (!topologyService.isEdge(source, inPort)) {   

                log.debug("Packet destination is known, but packet was 

not received on an edge port (rx on {}/{}). Flooding packet", source, 

inPort); 

                doFlood(sw, pi, cntx); 

                return;  

            }                

             

            Route route = routingEngineService.getRoute(source,  

                    inPort, 

                    dstDap.getSwitchDPID(), 

                    dstDap.getPort(), U64.of(0)); //cookie = 0, i.e., 

default route 

 

            Match m = createMatchFromPacket(sw, inPort, cntx, false); 

            log.debug(" forwardflow creatematch"); 

            U64 cookie = AppCookie.makeCookie(FORWARDING_APP_ID, 0); 

             

            if (route != null) { 

                log.debug("pushRoute inPort={} route={} " + 

                        "destination={}:{}", 

                        new Object[] { inPort, route, 

                        dstDap.getSwitchDPID(), 

                        dstDap.getPort()}); 

 

 

                log.debug("Creating flow rules on the route, match 

rule: {}", m); 

                pushRoute(route, m, pi, sw.getId(), cookie,  

                        cntx, requestFlowRemovedNotifn, 

                        OFFlowModCommand.ADD , true);    

            } else { 

                /* Route traverses no links --> src/dst devices on 

same switch */ 

                log.debug("Could not compute route. Devices should be 

on same switch src={} and dst={}", srcDevice, dstDevice); 

                Route r = new 

Route(srcDevice.getAttachmentPoints()[0].getSwitchDPID(), 

dstDevice.getAttachmentPoints()[0].getSwitchDPID()); 

                List<NodePortTuple> path = new 

ArrayList<NodePortTuple>(2); 

                path.add(new 

NodePortTuple(srcDevice.getAttachmentPoints()[0].getSwitchDPID(), 

                        

srcDevice.getAttachmentPoints()[0].getPort())); 

                path.add(new 

NodePortTuple(dstDevice.getAttachmentPoints()[0].getSwitchDPID(), 

                        

dstDevice.getAttachmentPoints()[0].getPort())); 

                r.setPath(path); 

                pushRoute(r, m, pi, sw.getId(), cookie, 

                        cntx, requestFlowRemovedNotifn, 

                        OFFlowModCommand.ADD , true); 

            } 

        } else { 

            log.debug("Destination unknown. Flooding packet"); 

            doFlood(sw, pi, cntx); 
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        } 

    } 

    /** 

     * Instead of using the Firewall's routing decision Match, which 

might be as general 

     * as "in_port" and inadvertently Match packets erroneously, 

construct a more 

     * specific Match based on the deserialized OFPacketIn's payload, 

which has been  

     * placed in the FloodlightContext already by the Controller. 

     *  

     * @param sw, the switch on which the packet was received 

     * @param inPort, the ingress switch port on which the packet was 

received 

     * @param cntx, the current context which contains the 

deserialized packet 

     * @return a composed Match object based on the provided 

information 

     */ 

    protected Match createMatchFromPacket(IOFSwitch sw, OFPort inPort, 

FloodlightContext cntx ,boolean ipOnly) { 

        // The packet in match will only contain the port number. 

        // We need to add in specifics for the hosts we're routing 

between. 

        log.debug("FORWARDING CREATE MATCH"); 

        Ethernet eth = IFloodlightProviderService.bcStore.get(cntx, 

IFloodlightProviderService.CONTEXT_PI_PAYLOAD); 

        VlanVid vlan = VlanVid.ofVlan(eth.getVlanID()); 

        MacAddress srcMac = eth.getSourceMACAddress(); 

        MacAddress dstMac = eth.getDestinationMACAddress(); 

 

        Match.Builder mb = sw.getOFFactory().buildMatch(); 

        mb.setExact(MatchField.IN_PORT, inPort); 

         

 

        if (FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_MAC) { 

            mb.setExact(MatchField.ETH_SRC, srcMac) 

            .setExact(MatchField.ETH_DST, dstMac); 

        } 

 

        if (FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_VLAN) { 

            if (!vlan.equals(VlanVid.ZERO)) { 

                mb.setExact(MatchField.VLAN_VID, 

OFVlanVidMatch.ofVlanVid(vlan)); 

            } 

        } 

 

        // TODO Detect switch type and match to create hardware-

implemented flow 

        if (eth.getEtherType() == EthType.IPv4) { /* shallow check for 

equality is okay for EthType */ 

            IPv4 ip = (IPv4) eth.getPayload(); 

            IPv4Address srcIp = ip.getSourceAddress(); 

            IPv4Address dstIp = ip.getDestinationAddress(); 

             

             

            if (FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_IP_ADDR) { 

                mb.setExact(MatchField.ETH_TYPE, EthType.IPv4) 

                .setExact(MatchField.IPV4_SRC, srcIp) 
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                .setExact(MatchField.IPV4_DST, dstIp); 

            } 

 

            if (FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_TRANSPORT) { 

                /* 

                 * Take care of the ethertype if not included earlier, 

                 * since it's a prerequisite for transport ports. 

                 */ 

                if (!FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_IP_ADDR) { 

                    mb.setExact(MatchField.ETH_TYPE, EthType.IPv4); 

                } 

                 

                if (ip.getProtocol().equals(IpProtocol.TCP)) { 

                    TCP tcp = (TCP) ip.getPayload(); 

                    mb.setExact(MatchField.IP_PROTO, IpProtocol.TCP); 

                    if(!ipOnly) 

                    { 

                        mb.setExact(MatchField.TCP_SRC, 

tcp.getSourcePort()) 

                        .setExact(MatchField.TCP_DST, 

tcp.getDestinationPort());  

                    } 

                } else if (ip.getProtocol().equals(IpProtocol.UDP)) { 

                    UDP udp = (UDP) ip.getPayload(); 

                    mb.setExact(MatchField.IP_PROTO, IpProtocol.UDP); 

                    if (!ipOnly) 

                    { 

                        mb.setExact(MatchField.UDP_SRC, 

udp.getSourcePort()) 

                        .setExact(MatchField.UDP_DST, 

udp.getDestinationPort()); 

                    } 

                } else if (ip.getProtocol().equals(IpProtocol.ICMP)) { 

                    mb.setExact(MatchField.IP_PROTO, IpProtocol.ICMP); 

                     

                     

                     

                     

                } 

            } 

        } else if (eth.getEtherType() == EthType.ARP) { /* shallow 

check for equality is okay for EthType */ 

            mb.setExact(MatchField.ETH_TYPE, EthType.ARP); 

        } else if (eth.getEtherType() == EthType.IPv6) { 

            IPv6 ip = (IPv6) eth.getPayload(); 

            IPv6Address srcIp = ip.getSourceAddress(); 

            IPv6Address dstIp = ip.getDestinationAddress(); 

             

            if (FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_IP_ADDR) { 

                mb.setExact(MatchField.ETH_TYPE, EthType.IPv6) 

                .setExact(MatchField.IPV6_SRC, srcIp) 

                .setExact(MatchField.IPV6_DST, dstIp); 

            } 

 

            if (FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_TRANSPORT) { 

                /* 

                 * Take care of the ethertype if not included earlier, 

                 * since it's a prerequisite for transport ports. 

                 */ 
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                if (!FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_IP_ADDR) { 

                    mb.setExact(MatchField.ETH_TYPE, EthType.IPv6); 

                } 

                 

                if (ip.getNextHeader().equals(IpProtocol.TCP)) { 

                    TCP tcp = (TCP) ip.getPayload(); 

                    mb.setExact(MatchField.IP_PROTO, IpProtocol.TCP) 

                    .setExact(MatchField.TCP_SRC, tcp.getSourcePort()) 

                    .setExact(MatchField.TCP_DST, 

tcp.getDestinationPort()); 

                } else if (ip.getNextHeader().equals(IpProtocol.UDP)) 

{ 

                    UDP udp = (UDP) ip.getPayload(); 

                    mb.setExact(MatchField.IP_PROTO, IpProtocol.UDP) 

                    .setExact(MatchField.UDP_SRC, udp.getSourcePort()) 

                    .setExact(MatchField.UDP_DST, 

udp.getDestinationPort()); 

                } 

            } 

        } 

        return mb.build(); 

    } 

 

    /** 

     * Creates a OFPacketOut with the OFPacketIn data that is flooded 

on all ports unless 

     * the port is blocked, in which case the packet will be dropped. 

     * @param sw The switch that receives the OFPacketIn 

     * @param pi The OFPacketIn that came to the switch 

     * @param cntx The FloodlightContext associated with this 

OFPacketIn 

     */ 

    protected void doFlood(IOFSwitch sw, OFPacketIn pi, 

FloodlightContext cntx) { 

        OFPort inPort = (pi.getVersion().compareTo(OFVersion.OF_12) < 

0 ? pi.getInPort() : pi.getMatch().get(MatchField.IN_PORT)); 

        // Set Action to flood 

        OFPacketOut.Builder pob = sw.getOFFactory().buildPacketOut(); 

        List<OFAction> actions = new ArrayList<OFAction>(); 

        Set<OFPort> broadcastPorts = 

this.topologyService.getSwitchBroadcastPorts(sw.getId()); 

 

        if (broadcastPorts == null) { 

            log.debug("BroadcastPorts returned null. Assuming single 

switch w/no links."); 

            /* Must be a single-switch w/no links */ 

            broadcastPorts = Collections.singleton(OFPort.FLOOD); 

        } 

         

        for (OFPort p : broadcastPorts) { 

            if (p.equals(inPort)) continue; 

            actions.add(sw.getOFFactory().actions().output(p, 

Integer.MAX_VALUE)); 

        } 

        pob.setActions(actions); 

        // log.info("actions {}",actions); 

        // set buffer-id, in-port and packet-data based on packet-in 

        pob.setBufferId(OFBufferId.NO_BUFFER); 

        pob.setInPort(inPort); 
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        pob.setData(pi.getData()); 

 

        try { 

            if (log.isTraceEnabled()) { 

                log.trace("Writing flood PacketOut switch={} packet-

in={} packet-out={}", 

                        new Object[] {sw, pi, pob.build()}); 

            } 

            messageDamper.write(sw, pob.build()); 

        } catch (IOException e) { 

            log.error("Failure writing PacketOut switch={} packet-

in={} packet-out={}", 

                    new Object[] {sw, pi, pob.build()}, e); 

        } 

 

        return; 

    } 

 

    // IFloodlightModule methods 

 

    @Override 

    public Collection<Class<? extends IFloodlightService>> 

getModuleServices() { 

        // We don't export any services 

        return null; 

    } 

 

    @Override 

    public Map<Class<? extends IFloodlightService>, 

IFloodlightService> 

    getServiceImpls() { 

        // We don't have any services 

        return null; 

    } 

 

    @Override 

    public Collection<Class<? extends IFloodlightService>> 

getModuleDependencies() { 

        Collection<Class<? extends IFloodlightService>> l = 

                new ArrayList<Class<? extends IFloodlightService>>(); 

        l.add(IFloodlightProviderService.class); 

        l.add(IDeviceService.class); 

        l.add(IRoutingService.class); 

        l.add(ITopologyService.class); 

        l.add(IDebugCounterService.class); 

        return l; 

    } 

 

    @Override 

    public void init(FloodlightModuleContext context) throws 

FloodlightModuleException { 

        super.init(); 

         

         

         

        this.floodlightProviderService = 

context.getServiceImpl(IFloodlightProviderService.class); 

        this.deviceManagerService = 

context.getServiceImpl(IDeviceService.class); 
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        this.routingEngineService = 

context.getServiceImpl(IRoutingService.class); 

        this.topologyService = 

context.getServiceImpl(ITopologyService.class); 

        this.debugCounterService = 

context.getServiceImpl(IDebugCounterService.class); 

        this.switchService = 

context.getServiceImpl(IOFSwitchService.class); 

        this.statsService = 

context.getServiceImpl(IStatisticsService.class); 

        //init rateLimit timer 

        Timer rateLimitTimer = new Timer(); 

        polEnf = this.switchService.getPolEnf(); 

        if(polEnf.rateL) { 

             

            //polEnf.rateLimit = new RateLimiting(); 

            log.info("polEnf" +polEnf ); 

            log.info("rateLimit enabled 

"+this.switchService.getPolEnf().rateLimit); 

            rateLimitTimer.scheduleAtFixedRate(new 

RateLimitRunnable(this), 0, 200); 

        } else { 

            //this.switchService.getPolEnf().rateLimit = null; 

        } 

        //custom rate limit 

        if(this.switchService.getPolEnf().myRate) { 

            this.switchService.getPolEnf().myCustomRateLimit = new 

CustomRateLimiting(this); 

             

        } else { 

            this.switchService.getPolEnf().myCustomRateLimit = null; 

        } 

        //end 

        Map<String, String> configParameters = 

context.getConfigParams(this); 

        String tmp = configParameters.get("hard-timeout"); 

        if (tmp != null) { 

            FLOWMOD_DEFAULT_HARD_TIMEOUT = Integer.parseInt(tmp); 

            log.info("Default hard timeout set to {}.", 

FLOWMOD_DEFAULT_HARD_TIMEOUT); 

        } else { 

            log.info("Default hard timeout not configured. Using {}.", 

FLOWMOD_DEFAULT_HARD_TIMEOUT); 

        } 

        tmp = configParameters.get("idle-timeout"); 

        if (tmp != null) { 

            FLOWMOD_DEFAULT_IDLE_TIMEOUT = Integer.parseInt(tmp); 

            log.info("Default idle timeout set to {}.", 

FLOWMOD_DEFAULT_IDLE_TIMEOUT); 

        } else { 

            log.info("Default idle timeout not configured. Using {}.", 

FLOWMOD_DEFAULT_IDLE_TIMEOUT); 

        } 

        tmp = configParameters.get("priority"); 

        if (tmp != null) { 

            FLOWMOD_DEFAULT_PRIORITY = 35777; 

            log.info("Default priority set to {}.", 

FLOWMOD_DEFAULT_PRIORITY); 

        } else { 
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            log.info("Default priority not configured. Using {}.", 

FLOWMOD_DEFAULT_PRIORITY); 

        } 

        tmp = configParameters.get("set-send-flow-rem-flag"); 

        if (tmp != null) { 

            FLOWMOD_DEFAULT_SET_SEND_FLOW_REM_FLAG = 

Boolean.parseBoolean(tmp); 

            log.info("Default flags will be set to SEND_FLOW_REM."); 

        } else { 

            log.info("Default flags will be empty."); 

        } 

        tmp = configParameters.get("match"); 

        if (tmp != null) { 

            tmp = tmp.toLowerCase(); 

            if (!tmp.contains("vlan") && !tmp.contains("mac") && 

!tmp.contains("ip") && !tmp.contains("port")) { 

                /* leave the default configuration -- blank or invalid 

'match' value */ 

            } else { 

                FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_VLAN = tmp.contains("vlan") ? 

true : false; 

                FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_MAC = tmp.contains("mac") ? true 

: false; 

                FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_IP_ADDR = tmp.contains("ip") ? 

true : false; 

                FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_TRANSPORT = tmp.contains("port") 

? true : false; 

 

            } 

        } 

        log.info("Default flow matches set to: VLAN=" + 

FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_VLAN 

                + ", MAC=" + FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_MAC 

                + ", IP=" + FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_IP_ADDR 

                + ", TPPT=" + FLOWMOD_DEFAULT_MATCH_TRANSPORT); 

         

        tmp = configParameters.get("flood-arp"); 

        if (tmp != null) { 

            tmp = tmp.toLowerCase(); 

            if (!tmp.contains("yes") && !tmp.contains("yep") && 

!tmp.contains("true") && !tmp.contains("ja") && 

!tmp.contains("stimmt")) { 

                FLOOD_ALL_ARP_PACKETS = false; 

                log.info("Not flooding ARP packets. ARP flows will be 

inserted for known destinations"); 

            } else { 

                FLOOD_ALL_ARP_PACKETS = true; 

                log.info("Flooding all ARP packets. No ARP flows will 

be inserted"); 

            } 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void startUp(FloodlightModuleContext context) { 

        super.startUp(); 

        switchService.addOFSwitchListener(this); 

    } 
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    @Override 

    public void switchAdded(DatapathId switchId) { 

    } 

 

    @Override 

    public void switchRemoved(DatapathId switchId) {         

    } 

 

    @Override 

    public void switchActivated(DatapathId switchId) { 

        IOFSwitch sw = switchService.getSwitch(switchId); 

        if (sw == null) { 

            log.warn("Switch {} was activated but had no switch object 

in the switch service. Perhaps it quickly disconnected", switchId); 

            return; 

        } 

        if (OFDPAUtils.isOFDPASwitch(sw)) { 

            sw.write(sw.getOFFactory().buildFlowDelete() 

                    .setTableId(TableId.ALL) 

                    .build() 

                    ); 

            sw.write(sw.getOFFactory().buildGroupDelete() 

                    .setGroup(OFGroup.ANY) 

                    .setGroupType(OFGroupType.ALL) 

                    .build() 

                    ); 

            sw.write(sw.getOFFactory().buildGroupDelete() 

                    .setGroup(OFGroup.ANY) 

                    .setGroupType(OFGroupType.INDIRECT) 

                    .build() 

                    ); 

            sw.write(sw.getOFFactory().buildBarrierRequest().build()); 

             

            List<OFPortModeTuple> portModes = new 

ArrayList<OFPortModeTuple>(); 

            for (OFPortDesc p : sw.getPorts()) { 

                portModes.add(OFPortModeTuple.of(p.getPortNo(), 

OFPortMode.ACCESS)); 

            } 

            if (log.isWarnEnabled()) { 

                log.warn("For OF-DPA switch {}, initializing VLAN {} 

on ports {}", new Object[] { switchId, VlanVid.ZERO, portModes}); 

            } 

            OFDPAUtils.addLearningSwitchPrereqs(sw, VlanVid.ZERO, 

portModes); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void switchPortChanged(DatapathId switchId, OFPortDesc 

port, PortChangeType type) {       

    } 

 

    @Override 

    public void switchChanged(DatapathId switchId) { 

    } 
 

     

} 
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8.9 StatisticsCollector.java 

 

package net.floodlightcontroller.statistics; 

 

import com.google.common.primitives.UnsignedLong; 

import com.google.common.util.concurrent.ListenableFuture; 

 

import org.sdnplatform.sync.internal.util.Pair; 

 

import net.floodlightcontroller.core.IFloodlightProviderService; 

import net.floodlightcontroller.core.IOFSwitch; 

import net.floodlightcontroller.core.internal.IOFSwitchService; 

import net.floodlightcontroller.core.module.FloodlightModuleContext; 

import net.floodlightcontroller.core.module.FloodlightModuleException; 

import net.floodlightcontroller.core.module.IFloodlightModule; 

import net.floodlightcontroller.core.module.IFloodlightService; 

import net.floodlightcontroller.core.types.NodePortTuple; 

import net.floodlightcontroller.core.util.AppCookie; 

import net.floodlightcontroller.debugcounter.IDebugCounter; 

import net.floodlightcontroller.debugcounter.IDebugCounterService; 

import 

net.floodlightcontroller.debugcounter.IDebugCounterService.MetaData; 

import net.floodlightcontroller.devicemanager.SwitchPort; 

import net.floodlightcontroller.packet.Ethernet; 

import net.floodlightcontroller.packet.IPv4; 

import net.floodlightcontroller.packet.TCP; 

import net.floodlightcontroller.restserver.IRestApiService; 

import 

net.floodlightcontroller.statistics.web.SwitchStatisticsWebRoutable; 

import net.floodlightcontroller.threadpool.IThreadPoolService; 

import net.floodlightcontroller.topology.PolicyEnforcer; 

 

import net.floodlightcontroller.util.FlowModUtils; 

 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.*; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.action.OFAction; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.match.Match; 

import org.projectfloodlight.openflow.protocol.match.MatchField; 

import 

org.projectfloodlight.openflow.protocol.ver13.OFMeterSerializerVer13; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.DatapathId; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.EthType; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.IPv4Address; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.IpProtocol; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.MacAddress; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.OFBufferId; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.OFGroup; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.OFPort; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.TableId; 

import org.projectfloodlight.openflow.types.U64; 

import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

 

import java.lang.Thread.State; 

import java.util.*; 
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import java.util.Map.Entry; 

import java.util.concurrent.ScheduledFuture; 

import java.util.concurrent.TimeUnit; 

 

public class StatisticsCollector implements IFloodlightModule, 

IStatisticsService { 

    private static final Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(StatisticsCollector.class); 

 

    private static IOFSwitchService switchService; 

    private static IThreadPoolService threadPoolService; 

    private static IRestApiService restApiService; 

    protected IDebugCounterService debugCounterService; 

    private IDebugCounter counterPacketOut; 

 

    private static boolean isEnabled = false; 

 

    private static int portStatsInterval = 10; /* could be set by REST 

API, so not final */ 

    private static int flowStatsInterval = 5; 

 

    private static ScheduledFuture<?> portStatsCollector; 

    private static ScheduledFuture<?> flowStatsCollector; 

    private static ScheduledFuture<?> portDescCollector; 

 

    private static final long BITS_PER_BYTE = 8; 

    private static final long MILLIS_PER_SEC = 1000; 

 

    private static final String INTERVAL_PORT_STATS_STR = 

"collectionIntervalPortStatsSeconds"; 

    private static final String ENABLED_STR = "enable"; 

 

    private static final HashMap<NodePortTuple, SwitchPortBandwidth> 

portStats = new HashMap<NodePortTuple, SwitchPortBandwidth>(); 

    private static final HashMap<NodePortTuple, SwitchPortBandwidth> 

tentativePortStats = new HashMap<NodePortTuple, 

SwitchPortBandwidth>(); 

 

    private static final HashMap<Pair<Match,DatapathId>, 

FlowRuleStats> flowStats = new 

HashMap<Pair<Match,DatapathId>,FlowRuleStats>(); 

     

    private static final HashMap<NodePortTuple, PortDesc> portDesc = 

new HashMap<NodePortTuple, PortDesc>(); 

 

     

 

    protected class PortStatsCollector implements Runnable { 

 

        @Override 

        public void run() { 

            Map<DatapathId, List<OFStatsReply>> replies = 

getSwitchStatistics(switchService.getAllSwitchDpids(), 

OFStatsType.PORT); 

            for (Entry<DatapathId, List<OFStatsReply>> e : 

replies.entrySet()) { 

                for (OFStatsReply r : e.getValue()) { 

                    OFPortStatsReply psr = (OFPortStatsReply) r; 

                    for (OFPortStatsEntry pse : psr.getEntries()) { 
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                        NodePortTuple npt = new 

NodePortTuple(e.getKey(), pse.getPortNo()); 

                        SwitchPortBandwidth spb; 

                        if (portStats.containsKey(npt) || 

tentativePortStats.containsKey(npt)) { 

                            if (portStats.containsKey(npt)) { /* 

update */ 

                                spb = portStats.get(npt); 

                            } else if 

(tentativePortStats.containsKey(npt)) { /* finish */ 

                                spb = tentativePortStats.get(npt); 

                                tentativePortStats.remove(npt); 

                            } else { 

                                log.error("Inconsistent state between 

tentative and official port stats lists."); 

                                return; 

                            } 

 

                            /* Get counted bytes over the elapsed 

period. Check for counter overflow. */ 

                            U64 rxBytesCounted; 

                            U64 txBytesCounted; 

                            if 

(spb.getPriorByteValueRx().compareTo(pse.getRxBytes()) > 0) { /* 

overflow */ 

                                U64 upper = 

U64.NO_MASK.subtract(spb.getPriorByteValueRx()); 

                                U64 lower = pse.getRxBytes(); 

                                rxBytesCounted = upper.add(lower); 

                            } else { 

                                rxBytesCounted = 

pse.getRxBytes().subtract(spb.getPriorByteValueRx()); 

                            } 

                            if 

(spb.getPriorByteValueTx().compareTo(pse.getTxBytes()) > 0) { /* 

overflow */ 

                                U64 upper = 

U64.NO_MASK.subtract(spb.getPriorByteValueTx()); 

                                U64 lower = pse.getTxBytes(); 

                                txBytesCounted = upper.add(lower); 

                            } else { 

                                txBytesCounted = 

pse.getTxBytes().subtract(spb.getPriorByteValueTx()); 

                            } 

                            long speed = getSpeed(npt); 

                            double timeDifSec = ((System.nanoTime() - 

spb.getStartTime_ns()) * 1.0 / 1000000) / MILLIS_PER_SEC; 

                            portStats.put(npt, 

SwitchPortBandwidth.of(npt.getNodeId(), npt.getPortId(),  

                                    U64.ofRaw(speed), 

                                    

U64.ofRaw(Math.round((rxBytesCounted.getValue() * BITS_PER_BYTE) / 

timeDifSec)), 

                                    

U64.ofRaw(Math.round((txBytesCounted.getValue() * BITS_PER_BYTE) / 

timeDifSec)), 

                                    pse.getRxBytes(), 

pse.getTxBytes()) 

                                    ); 
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                        } else { /* initialize */ 

                            tentativePortStats.put(npt, 

SwitchPortBandwidth.of(npt.getNodeId(), npt.getPortId(), U64.ZERO, 

U64.ZERO, U64.ZERO, pse.getRxBytes(), pse.getTxBytes())); 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

        protected long getSpeed(NodePortTuple npt) { 

            IOFSwitch sw = switchService.getSwitch(npt.getNodeId()); 

            long speed = 0; 

 

            if(sw == null) return speed; /* could have disconnected; 

we'll assume zero-speed then */ 

            if(sw.getPort(npt.getPortId()) == null) return speed; 

             

            /* getCurrSpeed() should handle different OpenFlow Version 

*/ 

            OFVersion detectedVersion = 

sw.getOFFactory().getVersion(); 

            switch(detectedVersion){ 

            case OF_10: 

                log.info("Port speed statistics not supported in 

OpenFlow 1.0"); 

                break; 

 

            case OF_11: 

            case OF_12: 

            case OF_13: 

                speed = sw.getPort(npt.getPortId()).getCurrSpeed(); 

                break; 

 

            case OF_14: 

    /*      case OF_15: 

                for(OFPortDescProp p : 

sw.getPort(npt.getPortId()).getProperties()){ 

                    if( p.getType() == 0 ){ // OpenFlow 1.4 and 

OpenFlow 1.5 will return zero  

                        speed = ((OFPortDescPropEthernet) 

p).getCurrSpeed(); 

                    } 

                } 

                break; 

*/ 

            default: 

                break; 

            } 

 

            return speed; 

 

        } 

 

    } 

 

    /** 
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     * Run periodically to collect all flow statistics from every 

switch. 

     */ 

    protected class FlowStatsCollector implements Runnable { 

         

        float statsTime; 

        @Override 

        public void run() { 

            log.info("RUN FLOWSTATSCOLLECTOR "); 

            flowStats.clear(); // to clear expired flows 

            Map<DatapathId, List<OFStatsReply>> replies = 

getSwitchStatistics(switchService.getAllSwitchDpids(), 

OFStatsType.FLOW); 

            for (Entry<DatapathId, List<OFStatsReply>> e : 

replies.entrySet()) { 

                IOFSwitch sw = switchService.getSwitch(e.getKey()); 

                for (OFStatsReply r : e.getValue()) { 

                    OFFlowStatsReply psr = (OFFlowStatsReply) r; 

                    for (OFFlowStatsEntry pse : psr.getEntries()) { 

                    /* 

if(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_15) == 0){ 

                            log.warn("Flow Stats not supported in 

OpenFlow 1.5."); 

 

                        } else */ 

                          

                            Pair<Match, DatapathId> pair = new 

Pair<Match,DatapathId>(pse.getMatch(),e.getKey()); 

                            flowStats.put(pair,FlowRuleStats.of( 

                                    e.getKey(), 

                                    pse.getByteCount(), 

                                    pse.getPacketCount(), 

                                    pse.getPriority(), 

                                    pse.getHardTimeout(), 

                                    pse.getIdleTimeout(), 

                                    pse.getDurationSec())); 

                             

                                                     

                    } 

                } 

            } 

            float startTime = System.nanoTime(); 

             

            analyzeStats (false, false , true ); 

             

            float endTime = System.nanoTime(); 

            statsTime= statsTime + endTime - startTime; 

            log.info(" stats single TIME " + (endTime - startTime)); 

            log.info(" stats total TIME " +statsTime); 

        } 

         

         

         

    } 

     

    long tcpSecondsThreshold =5L; 

    int icmpThreshold = 18; 

    int tcpConnectionsThreshold = 10; 

    int udpPacketThreshold = 50; 
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    double prevUDPentropy=1.0; 

    double prevTCPEntropy=1.0; 

    double entropyDeltaThreshold = -0.3; 

     

    //packets in the last seconds | TODO compare with stats and if a 

flow is not in stats anymore remove it from udppacket 

    Map <Pair<Match, DatapathId> , Long> udppackets = new HashMap<>(); 

    Map <Pair<Match, DatapathId> , Long> icmppackets = new 

HashMap<>(); 

     

     

    public void analyzeStats (boolean thresholdOn, boolean entropyOn , 

boolean blockSource) { 

         

        //if not blockSource blocks destination 

        double tcpEntropy=-1; 

        double udpEntropy=-1; 

         

        //DESTINATION  

        Map<Pair<Match, DatapathId>, FlowRuleStats> stats = 

this.getFlowStats(); 

        Map <IPv4Address , Long>  icmpList = new HashMap<>(); //icmp 

number of connections per dst 

        Map <IPv4Address , Integer>  tcpList = new HashMap<>(); //tcp 

number of connections per dst 

        Map <IPv4Address , Long>  udpList = new HashMap<>();  //udp 

number of packets per dst 

        Map <IPv4Address , Integer>  tcpListComplete = new 

HashMap<>(); //tcp number of connections per dst 

         

        //SOURCE 

        Map <IPv4Address , Integer>  tcpListS = new HashMap<>(); //tcp 

number of connections per src 

        Map <IPv4Address , Integer>  tcpListCompleteS = new 

HashMap<>(); //tcp number of connections per src 

         

         

        if (!stats.isEmpty()) { 

            //log.info("stats keyset size "+ stats.keySet().size()); 

            int counterPair =0; 

            for (Pair<Match, DatapathId> pair: stats.keySet()) 

            { 

                //log.info("counter Pair "+counterPair); 

                counterPair++; 

                 

                Match m =pair.getKey(); 

                EthType eth = m.get(MatchField.ETH_TYPE); 

                                 

                if (eth!=null) { 

                     

                    if (eth.equals(EthType.IPv4)) { 

                         

                        if(m.get(MatchField.IP_PROTO)!=null) { 

                             

                             

                            if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.ICMP)){ 
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                                //log.info( "PROTOCOL " + 

m.get(MatchField.IP_PROTO) + " src ip " + m.get(MatchField.IPV4_SRC) + 

" src port " + m.get(MatchField.TCP_SRC) + " dst ip " + 

m.get(MatchField.IPV4_DST) + " dst port " + m.get(MatchField.TCP_DST) 

+ " packets" + stats.get(pair).getPacketCount()); 

                                 

                             

                                //put the packet count - prevPackets 

in list 

                                Long prevPackets = 

icmppackets.get(pair); 

                                if (prevPackets==null) 

                                { 

                                    prevPackets =(long) 0; 

                                } 

                                Long value = 

icmpList.get(m.get(MatchField.IPV4_DST)); 

                                if (value==null) 

                                { 

                                    value =(long) 0; 

                                } 

                                 

                                

icmpList.put(m.get(MatchField.IPV4_DST), value + 

stats.get(pair).getPacketCount().getValue() - prevPackets ); 

                                icmppackets.put(pair, 

stats.get(pair).getPacketCount().getValue() ); 

                                                             

                            } 

                            else if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.TCP)) { 

                                 

                         

                                //put connections in list DESTINATION  

                                if (!blockSource) 

                                { 

                                     

                                    if(thresholdOn) 

                                    { 

                                        Integer value = 

tcpList.get(m.get(MatchField.IPV4_DST)); 

                                        if (value==null) 

                                        { 

                                            value =0; 

                                        } 

                                        //log.info("TCP DURATION "+ 

stats.get(pair).getDurationSec()); 

                                        //if the connection started in 

the last 5 seconds 

                                        

if(stats.get(pair).getDurationSec() < tcpSecondsThreshold) { 

                                             

                                            //log.info("tcp started in 

last 5 seconds from "+ m.get(MatchField.IPV4_SRC) + "to " + 

m.get(MatchField.IPV4_DST) + " value " + (value)); 

                                             

                                            //log.info("synflow5sec 

size "+ this.switchService.getPolEnf().synFlows5sec.size()); 
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                                            for(Match m_key : 

this.switchService.getPolEnf().synFlows5sec) 

                                            { 

                                                if(m_key.equals(m)) 

                                                { 

                                                    

tcpList.put(m.get(MatchField.IPV4_DST), ++value); 

                                                    //log.info("added 

to tcplist" ); 

                                                    

//this.switchService.getPolEnf().synFlows5sec.remove(m); 

                                                } 

                                            } 

                                            //log.info("ended for 1" 

); 

                                             

                                             

                                        } 

                                    } 

                                     

                                    if(entropyOn) 

                                    { 

                                        Integer value2 = 

tcpListComplete.get(m.get(MatchField.IPV4_DST)); 

                                        if (value2==null) 

                                        { 

                                            value2 =0; 

                                        } 

                                        //log.info("synflows size 

"+this.switchService.getPolEnf().synFlows.size()); 

                                        for(Match m_key : 

this.switchService.getPolEnf().synFlows) 

                                        { 

                                             

                                            if(m_key.equals(m)) 

                                            { 

                                                 

                                                //log.info("tcp added 

from"+ m.get(MatchField.IPV4_SRC) + "to " + m.get(MatchField.IPV4_DST) 

+ " value " + (value2)); 

                                                

tcpListComplete.put(m.get(MatchField.IPV4_DST),++value2); 

                                                //log.info("added to 

tcpListComplete" ); 

                                                

//this.switchService.getPolEnf().synFlows.remove(m);                                                 

                                            } 

                                        } 

                                     

                                    

//tcpListComplete.put(m.get(MatchField.IPV4_DST),++value2); 

                                    } 

                                } 

                                else //block source 

                                { 

                                    if(thresholdOn) 

                                    { 

                                        Integer value = 

tcpListS.get(m.get(MatchField.IPV4_SRC)); 
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                                        if (value==null) 

                                        { 

                                            value =0; 

                                        } 

                                         

                                        //if the connection started in 

the last 5 seconds 

                                        //log.info("dur "+ 

stats.get(pair).getDurationSec() + " < " + tcpSecondsThreshold); 

                                        

if(stats.get(pair).getDurationSec() < tcpSecondsThreshold) { 

                                             

                                            //log.info("tcp started in 

last 5 seconds from "+ m.get(MatchField.IPV4_SRC) + "to " + 

m.get(MatchField.IPV4_DST) + " value " + (value)); 

                                            //log.info(" synFlows5sec 

size "+ this.switchService.getPolEnf().synFlows5sec.size()); 

                                            int counter =0; 

                                             

                                            for(Match m_key : 

this.switchService.getPolEnf().synFlows5sec) 

                                            { 

                                                //log.info(" counter " 

+ counter); 

                                                //log.info(" 

synFlows5sec INFOR size "+ 

this.switchService.getPolEnf().synFlows5sec.size()); 

                                                if(m_key.equals(m)) 

                                                { 

                                                     

                                                    

tcpListS.put(m.get(MatchField.IPV4_SRC), ++value); 

                                                    log.info("found 

and added to tcplistS" ); 

                                                    

//this.switchService.getPolEnf().synFlows5sec.remove(m); 

                                                } 

                                                 

                                                counter++; 

                                            } 

                                            //log.info("for 5sec 

ended"); 

                                             

                                            

//tcpListS.put(m.get(MatchField.IPV4_SRC), ++value); 

                                            //log.info("added to 

tcplistS"); 

                                                                                         

                                        } 

                                    } 

                                     

                                    if(entropyOn) 

                                    { 

                                        Integer value2 = 

tcpListCompleteS.get(m.get(MatchField.IPV4_SRC)); 

                                        if (value2==null) 

                                        { 

                                            value2 =0; 

                                        } 
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                                        //log.info("synflows size 

"+this.switchService.getPolEnf().synFlows.size()); 

                                         

                                         

                                        for(Match m_key : 

this.switchService.getPolEnf().synFlows) 

                                        { 

                                            //log.info(""+m_key); 

                                            if(m_key.equals(m)) 

                                            { 

                                                 

                                                //log.info("tcp added 

from"+ m.get(MatchField.IPV4_SRC) + "to " + m.get(MatchField.IPV4_DST) 

+ " value " + (value2)); 

                                                

tcpListCompleteS.put(m.get(MatchField.IPV4_SRC),++value2); 

                                                

//this.switchService.getPolEnf().synFlows.remove(m); 

                                                 

                                            } 

                                        } 

                                         

                                    

//tcpListComplete.put(m.get(MatchField.IPV4_DST),++value2); 

                                    } 

                                } 

                                 

                            } 

                            else if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.UDP)){ 

                                 

                                //case 3 

                                 

                            /*  //block udp traffic  

                                if 

(this.getPolEnf().hostsUnderUDPattack.contains(m.get(MatchField.IPV4_D

ST).toString())) { 

                                     

                                    

blockHost(switchService.getActiveSwitch(stats.get(pair).getDpid()), 

m.get(MatchField.IN_PORT), m.get(MatchField.ETH_SRC), 

AppCookie.makeCookie(2, 0)); 

                                } 

                                */ 

                                //put udp packets in list 

                                Long prevPackets = 

udppackets.get(pair); 

                                if (prevPackets==null) 

                                { 

                                    prevPackets =(long) 0; 

                                } 

                                Long value = 

udpList.get(m.get(MatchField.IPV4_DST)); 

                                if (value==null) 

                                { 

                                    value =(long) 0; 

                                } 
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udpList.put(m.get(MatchField.IPV4_DST), value + 

stats.get(pair).getPacketCount().getValue() - prevPackets ); 

                                 

                                //update the prevPackets 

                                

udppackets.put(pair,stats.get(pair).getPacketCount().getValue() ); 

                                //test 

                                 

                            } 

                        } //proto null 

                         

                    }  

                     

                }        

            } //for pair 

        } 

        else { 

            log.info("ANALYZE STATS EMPTY"); 

        } 

        //analyze lists and create alarm   

         

        //log.info("STATS 1st phase ended"); 

        //threshold | CASE 1 

        if (thresholdOn) { 

            if (!icmpList.isEmpty()) { 

                for (IPv4Address ip : icmpList.keySet()) 

                { 

                    //print info 

                    //log.info("alert icmp "+ ip + " "+ ( 

icmpList.get(ip).intValue()) ); 

                    if(icmpList.get(ip).intValue() > icmpThreshold) 

                    { 

                        //alert icmp flood | add host under attack 

                        

this.switchService.getPolEnf().addHostICMPattack(ip.toString()); 

                         

                        //log.info("alert icmp flood"); 

                    } 

                } 

            } 

            // CASE 2 

            if(!blockSource) 

            { 

                if (!tcpList.isEmpty()) { 

                    for (IPv4Address ip : tcpList.keySet()) 

                    { 

                        //print info 

                        //log.info("alert tcp " + ip + " " + 

tcpList.get(ip)); 

                        if(tcpList.get(ip) > tcpConnectionsThreshold) 

                        { 

                                //alert tcp flood                    

                                

this.switchService.getPolEnf().addHostTCPattack(ip.toString()); 

                                //log.info("alert tcp flood ");                                                      

                        } 

                    } 

                } 
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            } 

            else //BLOCK SOURCE 

            { 

                if (!tcpListS.isEmpty()) { 

                    //log.info("BLock source list not empty "+ 

tcpListS.size()); 

                    for (IPv4Address ip : tcpListS.keySet()) 

                    { 

                        //print info 

                        //log.info("alert tcp " + ip + " " + 

tcpListS.get(ip)); 

                        if(tcpListS.get(ip) > tcpConnectionsThreshold) 

                        { 

                                //alert tcp flood                    

                                

this.switchService.getPolEnf().hostileHostTCP.add(ip.toString()); 

                                //log.info("alert tcp flood ");                      

                             

                        } 

                    } 

                } 

                else if(tcpListS.isEmpty()) 

                { 

                    //log.info("BLock source list empty "); 

                } 

                 

            } 

            // CASE 3 

            if (!udpList.isEmpty()) { 

                 

                for (IPv4Address ip : udpList.keySet()) 

                { 

                    //print info 

                    //log.info("alert udp " + ip + " " + 

udpList.get(ip).intValue()); 

                    if(udpList.get(ip) > udpPacketThreshold) 

                    { 

                        //alert udp flood 

                        

this.switchService.getPolEnf().addHostUDPattack(ip.toString()); 

                        //log.info("alert udp flood"); 

                    } 

                } 

            } 

             

        } 

         

        if(entropyOn) { 

             

             

            //entropy 

            //log.info("entropy on"); 

            Map <IPv4Address , Double> tcpIPprob = new HashMap<>(); 

            Map <IPv4Address , Double> udpIPprob = new HashMap<>(); 

            int tcpSum = 0; 

            int udpSum = 0; 

             

            //tcp possibilities calculation 

            if(!blockSource) 
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            { 

                if (!tcpListComplete.isEmpty()) { 

                    //log.info("tcp list not empty entropy size "+ 

tcpListComplete.size()); 

                    for (IPv4Address ip : tcpListComplete.keySet()) 

                    { 

                        //log.info("tcp list " + ip + " value "+ 

tcpListComplete.get(ip)); 

                        tcpSum= tcpSum + tcpListComplete.get(ip); 

                    } 

                    for (IPv4Address ip : tcpListComplete.keySet()) 

                    { 

                        tcpIPprob.put(ip, 

(double)tcpListComplete.get(ip)/tcpSum); 

                    } 

                    //tcp entropy 

                    tcpEntropy=0.0; 

                    for (IPv4Address ip : tcpListComplete.keySet()) 

                    { 

                        //log.info("tcp entropy  ip " + ip + " prob " 

+ tcpIPprob.get(ip) + " * "  ); 

                        tcpEntropy = tcpEntropy +tcpIPprob.get(ip) * 

log2( 1 /tcpIPprob.get(ip)); 

                    } 

                    //normalise 

                    if(tcpListComplete.size()!=1) 

                        tcpEntropy = 

tcpEntropy/log2(tcpListComplete.size()); 

                    else tcpEntropy =1; 

                     

                } 

                 //print possiblity and entropy 

                /* 

                if (!tcpIPprob.isEmpty()) { 

                    //log.info("tcp probabilities not empty entropy 

on"); 

                    for (IPv4Address ip : tcpIPprob.keySet()) 

                    { 

                        log.info("ip "+ ip +" probability " + 

tcpIPprob.get(ip) ); 

                    } 

                    log.info("TCP entropy " + tcpEntropy + " time " ); 

                     

                } 

                */ 

                //udp possibilities calculation 

                 

                if (!udpList.isEmpty()) { 

                    for (IPv4Address ip : udpList.keySet()) 

                    { 

                        udpSum= (int) (udpSum + udpList.get(ip)); 

                    } 

                    for (IPv4Address ip : udpList.keySet()) 

                    { 

                        udpIPprob.put(ip, 

(double)udpList.get(ip)/udpSum); 

                    } 

                    //udp entropy 

                    udpEntropy=0.0; 
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                    for (IPv4Address ip : udpList.keySet()) 

                    { 

                         

                        udpEntropy = udpEntropy +udpIPprob.get(ip) * 

log2( 1 /udpIPprob.get(ip)); 

                    } 

                    //normalise 

                    udpEntropy = udpEntropy/log2(udpList.size()); 

                     

                } 

                 

                //tcp entropy threshold  

                IPv4Address ipTCPAttacked =null; 

                if ((!tcpListComplete.isEmpty())&&(tcpEntropy!=-1)) { 

                    //log.info("tcp Entropy "+ tcpEntropy + " 

prevTCPentropy "+ prevTCPEntropy +" delta entropy "+ 

entropyDeltaThreshold); 

                    if (tcpEntropy - prevTCPEntropy < 

(entropyDeltaThreshold) ) 

                    { 

                        //find ip with highest probability 

                        double max =0; 

                         

                        for (IPv4Address ip : tcpIPprob.keySet()) 

                        { 

                            if ( tcpIPprob.get(ip)> max) 

                            { 

                                max = tcpIPprob.get(ip); 

                                ipTCPAttacked =ip; 

                            } 

                        } 

                         

                        //alert for ipTCPAttacked; 

                        //log.info("alert tcp flood entropy"); 

                         

                    } 

                } 

                 

                //udp entropy threshold  

                IPv4Address ipUDPAttacked =null; 

                if ((!udpIPprob.isEmpty())&&(udpEntropy!=-1)) { 

                    if ((udpEntropy - prevUDPentropy) < 

(entropyDeltaThreshold)) 

                    { 

                        //find ip with highest probability 

                        //find ip with highest probability 

                        double max =0; 

                         

                        for (IPv4Address ip : udpIPprob.keySet()) 

                        { 

                            if ( udpIPprob.get(ip)> max) 

                            { 

                                max = udpIPprob.get(ip); 

                                ipUDPAttacked =ip; 

                            } 

                        } 

                        //alert for ipUDPAttacked 

                        //log.info("alert udp flood entropy"); 

                    } 
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                } 

                //tcp entropy delta alarm 

                if(tcpEntropy!=-1) { 

                    if ((tcpEntropy - prevTCPEntropy) < 

(entropyDeltaThreshold)) 

                    { 

                        //alarm for entropy delta  

                        if(ipTCPAttacked!=null) { 

                             

                            //log.info("alert tcp flood entropy 

delta"); 

                            

this.switchService.getPolEnf().addHostTCPattack(ipTCPAttacked.toString

()); 

                        } 

                    } 

                    //change the value for the next time 

                    prevTCPEntropy = tcpEntropy; 

                } 

                //entropy delta alarm   

                if(udpEntropy!=-1) { 

                     

                    if ((udpEntropy - prevUDPentropy) < 

(entropyDeltaThreshold)) 

                    { 

                        //alarm for entropy delta   

                        if(ipUDPAttacked!=null) { 

                             

                            //log.info("alert udp flood entropy delta 

to "+ipUDPAttacked.toString() ); 

                            

this.switchService.getPolEnf().addHostUDPattack(ipUDPAttacked.toString

()); 

                        } 

                    } 

                    //change the value for the next time 

                    prevUDPentropy = udpEntropy; 

                } 

            } 

            else //if Block Source ONLY TCP 

            { 

                if (!tcpListCompleteS.isEmpty()) { 

                    //log.info("tcp list not empty entropy size "+ 

tcpListCompleteS.size()); 

                    for (IPv4Address ip : tcpListCompleteS.keySet()) 

                    { 

                        //log.info("tcp list " + ip + " value "+ 

tcpListCompleteS.get(ip)); 

                        tcpSum= tcpSum + tcpListCompleteS.get(ip); 

                    } 

                    for (IPv4Address ip : tcpListCompleteS.keySet()) 

                    { 

                        tcpIPprob.put(ip, 

(double)tcpListCompleteS.get(ip)/tcpSum); 

                    } 

                    //tcp entropy 

                    tcpEntropy=0.0; 

                    for (IPv4Address ip : tcpListCompleteS.keySet()) 

                    { 
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                        //log.info("tcp entropy  ip " + ip + " prob " 

+ tcpIPprob.get(ip) + " * "  ); 

                        tcpEntropy = tcpEntropy +tcpIPprob.get(ip) * 

log2( 1 /tcpIPprob.get(ip)); 

                    } 

                    //normalise 

                    if (tcpListCompleteS.size()!=1) 

                        tcpEntropy = 

tcpEntropy/log2(tcpListCompleteS.size()); 

                    else tcpEntropy =1;                              

                     

                } 

                 //print possiblity and entropy 

                if (!tcpIPprob.isEmpty()) { 

                    //log.info("tcp probabilities not empty entropy 

on"); 

                    for (IPv4Address ip : tcpIPprob.keySet()) 

                    { 

                        //log.info("ip "+ ip +" probability " + 

tcpIPprob.get(ip) ); 

                    } 

                    log.info("TCP entropy " + tcpEntropy + " time " ); 

                     

                } 

                 

                 

                //tcp entropy threshold  

                IPv4Address ipTCPAttacked =null; 

                if ((!tcpListCompleteS.isEmpty())&&(tcpEntropy!=-1)) { 

                    log.info("tcp Entropy "+ tcpEntropy + " 

prevTCPentropy "+ prevTCPEntropy +" delta entropy "+ 

entropyDeltaThreshold); 

                    if (tcpEntropy - prevTCPEntropy < 

(entropyDeltaThreshold) ) 

                    { 

                        //find ip with highest probability 

                        double max =0; 

                         

                        for (IPv4Address ip : tcpIPprob.keySet()) 

                        { 

                            if ( tcpIPprob.get(ip)> max) 

                            { 

                                max = tcpIPprob.get(ip); 

                                ipTCPAttacked =ip; 

                            } 

                        }                        

                        //alert for ipTCPAttacked; 

                        //log.info("alert tcp flood entropy");                       

                    } 

                } 

                                 

                //tcp entropy delta alarm 

                if(tcpEntropy!=-1) { 

                    if ((tcpEntropy - prevTCPEntropy) < 

(entropyDeltaThreshold)) 

                    { 

                        //alarm for entropy delta  

                        if(ipTCPAttacked!=null) { 
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                            //log.info("alert tcp flood entropy 

delta"); 

                            

this.switchService.getPolEnf().addHostTCPattack(ipTCPAttacked.toString

()); 

                        } 

                    } 

                    //change the value for the next time 

                    prevTCPEntropy = tcpEntropy; 

                } 

                 

            } 

             

        } 

         

        //try and block at the end 

 

         

        if (!stats.isEmpty()) { 

             

            for (Pair<Match, DatapathId> pair: stats.keySet()) 

            { 

                 

                Match m =pair.getKey(); 

                EthType eth = m.get(MatchField.ETH_TYPE); 

                                 

                if (eth!=null) { 

                     

                    if (eth.equals(EthType.IPv4)) { 

                         

                        if(m.get(MatchField.IP_PROTO)!=null) { 

                             

                             

                            if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.ICMP)){ 

                                //case 1 icmp traffic 

                                if 

(this.switchService.getPolEnf().hostsUnderICMPattack.contains(m.get(Ma

tchField.IPV4_DST).toString())) { 

                                    

blockHost(switchService.getActiveSwitch(stats.get(pair).getDpid()), 

m.get(MatchField.IN_PORT), m.get(MatchField.ETH_SRC), 

AppCookie.makeCookie(2, 0)); 

                                } 

                            } 

                            else if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.TCP)){ 

                                //case 2 tcp traffic 

                                if 

(this.switchService.getPolEnf().hostsUnderTCPattack.contains(m.get(Mat

chField.IPV4_DST).toString())) { 

                                    

//blockHost(switchService.getActiveSwitch(stats.get(pair).getDpid()), 

m.get(MatchField.IN_PORT), m.get(MatchField.ETH_SRC), 

AppCookie.makeCookie(2, 0)); 

                                    //log.info("blocked "+ 

m.get(MatchField.IPV4_SRC)); 

                                } 

                            } 
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                            else if ( 

m.get(MatchField.IP_PROTO).equals(IpProtocol.UDP)){ 

                                //case 3 udp traffic 

                                if 

(this.switchService.getPolEnf().hostsUnderUDPattack.contains(m.get(Mat

chField.IPV4_DST).toString())) { 

                                    

blockHost(switchService.getActiveSwitch(stats.get(pair).getDpid()), 

m.get(MatchField.IN_PORT), m.get(MatchField.ETH_SRC), 

AppCookie.makeCookie(2, 0)); 

                                } 

                            } 

                             

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        }        

    } 

     

    //block flow Only 

    public static boolean blockHost(IOFSwitch sw, OFPort inputPort, 

             MacAddress host_mac,  U64 cookie) { 

        //U64 cookie = AppCookie.makeCookie(FORWARDING_APP_ID, 0); 

         

 

         

        // Create flow-mod based on packet-in and src-switch 

        OFFlowMod.Builder fmb = sw.getOFFactory().buildFlowAdd(); 

 

        Match.Builder mb = sw.getOFFactory().buildMatch(); 

        List<OFAction> actions = new ArrayList<OFAction>(); // Set no 

action to drop 

        mb.setExact(MatchField.IN_PORT, inputPort); 

        if (host_mac.getLong() != -1L) { 

            mb.setExact(MatchField.ETH_SRC, host_mac); 

        } 

         

        fmb.setCookie(cookie) 

        .setHardTimeout(5) 

        .setIdleTimeout(5) 

        .setPriority(2) 

        .setBufferId(OFBufferId.NO_BUFFER) 

        .setMatch(mb.build()); 

         

        FlowModUtils.setActions(fmb, actions, sw); 

 

        log.info("write drop ST flow-mod sw={} match={} flow-mod={}", 

                    new Object[] { sw, mb.build(), fmb.build() }); 

        // TODO: can't use the message damper since this method is 

static 

        sw.write(fmb.build()); 

         

        return true; 

    } 

     

    //log base2 calculator 

    public static double log2 (double d) { 

        if(d==0) 
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        { 

            return 0; 

        } 

        return Math.log(d)/Math.log(2.0); 

    } 

     

     

     

    /** 

     *  Run periodically to collect port description from every switch 

and port, so it is possible to know its state and configuration. 

     * Used in Load balancer to determine if a port is enabled. 

     */ 

    private class PortDescCollector implements Runnable { 

        @Override 

        public void run() { 

            Map<DatapathId, List<OFStatsReply>> replies = 

getSwitchStatistics(switchService.getAllSwitchDpids(), 

OFStatsType.PORT_DESC); 

            for (Entry<DatapathId, List<OFStatsReply>> e : 

replies.entrySet()) { 

                for (OFStatsReply r : e.getValue()) { 

                    OFPortDescStatsReply psr = (OFPortDescStatsReply) 

r;     

                    for (OFPortDesc pse : psr.getEntries()) { 

                        NodePortTuple npt = new 

NodePortTuple(e.getKey(), pse.getPortNo()); 

                        portDesc.put(npt,PortDesc.of(e.getKey(), 

                                pse.getPortNo(), 

                                pse.getName(), 

                                pse.getState(), 

                                pse.getConfig(), 

                                pse.isEnabled()));                       

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

 

    /** 

     * Single thread for collecting switch statistics and 

     * containing the reply. 

     *  

     * @author Ryan Izard, ryan.izard@bigswitch.com, 

rizard@g.clemson.edu 

     * 

     */ 

    private class GetStatisticsThread extends Thread { 

        private List<OFStatsReply> statsReply; 

        private DatapathId switchId; 

        private OFStatsType statType; 

 

        public GetStatisticsThread(DatapathId switchId, OFStatsType 

statType) { 

            this.switchId = switchId; 

            this.statType = statType; 

            this.statsReply = null; 

        } 
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        public List<OFStatsReply> getStatisticsReply() { 

            return statsReply; 

        } 

 

        public DatapathId getSwitchId() { 

            return switchId; 

        } 

 

        @Override 

        public void run() { 

            statsReply = getSwitchStatistics(switchId, statType); 

        } 

    } 

 

    /* 

     * IFloodlightModule implementation 

     */ 

 

    @Override 

    public Collection<Class<? extends IFloodlightService>> 

getModuleServices() { 

        Collection<Class<? extends IFloodlightService>> l = 

                new ArrayList<Class<? extends IFloodlightService>>(); 

        l.add(IStatisticsService.class); 

        return l; 

    } 

 

    @Override 

    public Map<Class<? extends IFloodlightService>, 

IFloodlightService> getServiceImpls() { 

        Map<Class<? extends IFloodlightService>, IFloodlightService> m 

= 

                new HashMap<Class<? extends IFloodlightService>, 

IFloodlightService>(); 

        m.put(IStatisticsService.class, this); 

        return m; 

    } 

 

    @Override 

    public Collection<Class<? extends IFloodlightService>> 

getModuleDependencies() { 

        Collection<Class<? extends IFloodlightService>> l = 

                new ArrayList<Class<? extends IFloodlightService>>(); 

        l.add(IOFSwitchService.class); 

        l.add(IThreadPoolService.class); 

        l.add(IRestApiService.class); 

        l.add(IDebugCounterService.class); 

        return l; 

    } 

 

    @Override 

    public void init(FloodlightModuleContext context) 

            throws FloodlightModuleException { 

        switchService = 

context.getServiceImpl(IOFSwitchService.class); 

        threadPoolService = 

context.getServiceImpl(IThreadPoolService.class); 
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        restApiService = 

context.getServiceImpl(IRestApiService.class); 

        debugCounterService = 

context.getServiceImpl(IDebugCounterService.class); 

 

        Map<String, String> config = context.getConfigParams(this); 

        if (config.containsKey(ENABLED_STR)) { 

            try { 

                isEnabled = 

Boolean.parseBoolean(config.get(ENABLED_STR).trim()); 

            } catch (Exception e) { 

                log.error("Could not parse '{}'. Using default of {}", 

ENABLED_STR, isEnabled); 

            } 

        } 

        log.info("Statistics collection {}", isEnabled ? "enabled" : 

"disabled"); 

 

        if (config.containsKey(INTERVAL_PORT_STATS_STR)) { 

            try { 

                portStatsInterval = 

Integer.parseInt(config.get(INTERVAL_PORT_STATS_STR).trim()); 

            } catch (Exception e) { 

                log.error("Could not parse '{}'. Using default of {}", 

INTERVAL_PORT_STATS_STR, portStatsInterval); 

            } 

        } 

        log.info("Port statistics collection interval set to {}s", 

portStatsInterval); 

    } 

 

    @Override 

    public void startUp(FloodlightModuleContext context) 

            throws FloodlightModuleException { 

        restApiService.addRestletRoutable(new 

SwitchStatisticsWebRoutable()); 

        debugCounterService.registerModule("statistics"); 

        if (isEnabled) { 

            startStatisticsCollection(); 

        } 

         

        counterPacketOut = 

debugCounterService.registerCounter("statistics", "packet-outs-

written", "Packet outs written by the StatisticsCollector", 

MetaData.WARN); 

    } 

 

    /* 

     * IStatisticsService implementation 

     */ 

 

    @Override 

    public String setPortStatsPeriod(int period) { 

        portStatsInterval = period; 

        return "{\"status\" : \"Port period changed to " + period + 

"\"}"; 

    } 

     

    @Override 
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    public String setFlowStatsPeriod(int period) { 

        flowStatsInterval = period; 

        return "{\"status\" : \"Flow period changed to " + period + 

"\"}"; 

    } 

     

     

    @Override 

    public Map<NodePortTuple, PortDesc> getPortDesc() { 

        return Collections.unmodifiableMap(portDesc); 

    } 

     

    @Override 

    public PortDesc getPortDesc(DatapathId dpid, OFPort port) { 

        return portDesc.get(new NodePortTuple(dpid,port)); 

    } 

     

     

    @Override 

    public Map<Pair<Match, DatapathId>, FlowRuleStats> getFlowStats(){        

        return Collections.unmodifiableMap(flowStats); 

    } 

 

    @Override 

    public Set<FlowRuleStats> getFlowStats(DatapathId dpid){ 

        Set<FlowRuleStats> frs = new HashSet<FlowRuleStats>(); 

        for(Pair<Match,DatapathId> pair: flowStats.keySet()){ 

            if(pair.getValue().equals(dpid)) 

                frs.add(flowStats.get(pair)); 

        } 

        return frs; 

    } 

 

    @Override 

    public SwitchPortBandwidth getBandwidthConsumption(DatapathId 

dpid, OFPort p) { 

        return portStats.get(new NodePortTuple(dpid, p)); 

    } 

 

    @Override 

    public Map<NodePortTuple, SwitchPortBandwidth> 

getBandwidthConsumption() { 

        return Collections.unmodifiableMap(portStats); 

    } 

 

    @Override 

    public synchronized void collectStatistics(boolean collect) { 

        if (collect && !isEnabled) { 

            startStatisticsCollection(); 

            isEnabled = true; 

        } else if (!collect && isEnabled) { 

            stopStatisticsCollection(); 

            isEnabled = false; 

        }  

        /* otherwise, state is not changing; no-op */ 

    } 

 

    @Override 

    public boolean isStatisticsCollectionEnabled() { 
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        return isEnabled; 

    } 

 

    /* 

     * Helper functions 

     */ 

 

    /** 

     * Start all stats threads. 

     */ 

    private void startStatisticsCollection() { 

        log.info( " startStatisticsCollection"); 

        //portStatsCollector = 

threadPoolService.getScheduledExecutor().scheduleAtFixedRate(new 

PortStatsCollector(), portStatsInterval, portStatsInterval, 

TimeUnit.SECONDS); 

        tentativePortStats.clear(); /* must clear out, otherwise might 

have huge BW result if present and wait a long time before re-enabling 

stats */ 

        flowStatsCollector = 

threadPoolService.getScheduledExecutor().scheduleAtFixedRate(new 

FlowStatsCollector(), flowStatsInterval, flowStatsInterval, 

TimeUnit.SECONDS); 

        //portDescCollector = 

threadPoolService.getScheduledExecutor().scheduleAtFixedRate(new 

PortDescCollector(), portStatsInterval, portStatsInterval, 

TimeUnit.SECONDS); 

        log.warn("Statistics collection thread(s) started"); 

    } 

 

    /** 

     * Stop all stats threads. 

     */ 

    private void stopStatisticsCollection() { 

        if (!portStatsCollector.cancel(false) || 

!flowStatsCollector.cancel(false) || !portDescCollector.cancel(false)) 

{ 

            log.error("Could not cancel port/flow stats threads"); 

        } else { 

            log.warn("Statistics collection thread(s) stopped"); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Retrieve the statistics from all switches in parallel. 

     * @param dpids 

     * @param statsType 

     * @return 

     */ 

    private Map<DatapathId, List<OFStatsReply>> 

getSwitchStatistics(Set<DatapathId> dpids, OFStatsType statsType) { 

        HashMap<DatapathId, List<OFStatsReply>> model = new 

HashMap<DatapathId, List<OFStatsReply>>(); 

 

        List<GetStatisticsThread> activeThreads = new 

ArrayList<GetStatisticsThread>(dpids.size()); 

        List<GetStatisticsThread> pendingRemovalThreads = new 

ArrayList<GetStatisticsThread>(); 

        GetStatisticsThread t; 
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        for (DatapathId d : dpids) { 

            t = new GetStatisticsThread(d, statsType); 

            activeThreads.add(t); 

            t.start(); 

        } 

 

        /* Join all the threads after the timeout. Set a hard timeout 

         * of 12 seconds for the threads to finish. If the thread has 

not 

         * finished the switch has not replied yet and therefore we 

won't 

         * add the switch's stats to the reply. 

         */ 

        for (int iSleepCycles = 0; iSleepCycles < portStatsInterval; 

iSleepCycles++) { 

            for (GetStatisticsThread curThread : activeThreads) { 

                if (curThread.getState() == State.TERMINATED) { 

                    model.put(curThread.getSwitchId(), 

curThread.getStatisticsReply()); 

                    pendingRemovalThreads.add(curThread); 

                } 

            } 

 

            /* remove the threads that have completed the queries to 

the switches */ 

            for (GetStatisticsThread curThread : 

pendingRemovalThreads) { 

                activeThreads.remove(curThread); 

            } 

 

            /* clear the list so we don't try to double remove them */ 

            pendingRemovalThreads.clear(); 

 

            /* if we are done finish early */ 

            if (activeThreads.isEmpty()) { 

                break; 

            } 

 

            try { 

                Thread.sleep(1000); 

            } catch (InterruptedException e) { 

                log.error("Interrupted while waiting for statistics", 

e); 

            } 

        } 

 

        return model; 

    } 

 

    /** 

     * Get statistics from a switch. 

     * @param switchId 

     * @param statsType 

     * @return 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    protected List<OFStatsReply> getSwitchStatistics(DatapathId 

switchId, OFStatsType statsType) { 

        IOFSwitch sw = switchService.getSwitch(switchId); 
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        ListenableFuture<?> future; 

        List<OFStatsReply> values = null; 

        Match match; 

        if (sw != null) { 

            OFStatsRequest<?> req = null; 

            switch (statsType) { 

            case FLOW: 

                match = sw.getOFFactory().buildMatch().build(); 

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_11) >= 0) { 

                    req = sw.getOFFactory().buildFlowStatsRequest() 

                            .setMatch(match) 

                            .setOutPort(OFPort.ANY) 

                            .setOutGroup(OFGroup.ANY) 

                            .setTableId(TableId.ALL) 

                            .build(); 

                } else{ 

                    req = sw.getOFFactory().buildFlowStatsRequest() 

                            .setMatch(match) 

                            .setOutPort(OFPort.ANY) 

                            .setTableId(TableId.ALL) 

                            .build(); 

                } 

                break; 

            case AGGREGATE: 

                match = sw.getOFFactory().buildMatch().build(); 

                req = sw.getOFFactory().buildAggregateStatsRequest() 

                        .setMatch(match) 

                        .setOutPort(OFPort.ANY) 

                        .setTableId(TableId.ALL) 

                        .build(); 

                break; 

            case PORT: 

                req = sw.getOFFactory().buildPortStatsRequest() 

                .setPortNo(OFPort.ANY) 

                .build(); 

                break; 

            case QUEUE: 

                req = sw.getOFFactory().buildQueueStatsRequest() 

                .setPortNo(OFPort.ANY) 

                .setQueueId(UnsignedLong.MAX_VALUE.longValue()) 

                .build(); 

                break; 

            case DESC: 

                req = sw.getOFFactory().buildDescStatsRequest() 

                .build(); 

                break; 

            case GROUP: 

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_10) > 0) { 

                    req = sw.getOFFactory().buildGroupStatsRequest()                 

                            .build(); 

                } 

                break; 

 

            case METER: 

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_13) >= 0) { 

                    req = sw.getOFFactory().buildMeterStatsRequest() 
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.setMeterId(OFMeterSerializerVer13.ALL_VAL) 

                            .build(); 

                } 

                break; 

 

            case GROUP_DESC:             

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_10) > 0) { 

                    req = 

sw.getOFFactory().buildGroupDescStatsRequest()             

                            .build(); 

                } 

                break; 

 

            case GROUP_FEATURES: 

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_10) > 0) { 

                    req = 

sw.getOFFactory().buildGroupFeaturesStatsRequest() 

                            .build(); 

                } 

                break; 

 

            case METER_CONFIG: 

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_13) >= 0) { 

                    req = 

sw.getOFFactory().buildMeterConfigStatsRequest() 

                            .build(); 

                } 

                break; 

 

            case METER_FEATURES: 

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_13) >= 0) { 

                    req = 

sw.getOFFactory().buildMeterFeaturesStatsRequest() 

                            .build(); 

                } 

                break; 

 

            case TABLE: 

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_10) > 0) { 

                    req = sw.getOFFactory().buildTableStatsRequest() 

                            .build(); 

                } 

                break; 

 

            case TABLE_FEATURES:     

                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_10) > 0) { 

                    req = 

sw.getOFFactory().buildTableFeaturesStatsRequest() 

                            .build();        

                } 

                break; 

            case PORT_DESC: 
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                if 

(sw.getOFFactory().getVersion().compareTo(OFVersion.OF_13) >= 0) { 

                    req = 

sw.getOFFactory().buildPortDescStatsRequest() 

                            .build(); 

                } 

                break; 

            case EXPERIMENTER:       

            default: 

                log.error("Stats Request Type {} not implemented yet", 

statsType.name()); 

                break; 

            } 

 

            try { 

                if (req != null) { 

                    future = sw.writeStatsRequest(req);  

                    values = (List<OFStatsReply>) 

future.get(portStatsInterval*1000 / 2, TimeUnit.MILLISECONDS); 

 

                } 

            } catch (Exception e) { 

                log.error("Failure retrieving statistics from switch 

{}. {}", sw, e); 
            } 

        } 

        return values; 

    } 

 

} 

 

 

8.10 Τοπολογία πειράματος για Mininet σε Python 

 

from mininet.topo import Topo 

 

class MyTopo5( Topo ): 

    "Simple topology example." 

 

    def __init__( self ): 

        "Create custom topo." 

 

        # Initialize topology 

        Topo.__init__( self ) 

 

        # Add hosts and switches 

        host1 = self.addHost( 'h1' ) 

        host2 = self.addHost( 'h2' ) 

        host3 = self.addHost( 'h3' ) 

        host4 = self.addHost( 'h4' ) 

   host5 = self.addHost( 'h5' ) 

 

        theSwitch = self.addSwitch( 's1' ) 

    

 

        # Add links 

        self.addLink( host1, theSwitch ) 
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        self.addLink( host2, theSwitch ) 

      self.addLink( host3, theSwitch ) 

      self.addLink( host4, theSwitch ) 

   self.addLink( host5, theSwitch ) 

 

 

topos = { 'mytopo5': ( lambda: MyTopo5() ) } 

 


