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 چکیذُ

در . باضذهیّای خرابکاراًِ ٍ ًفَری بِ سیستن ّای کاهپیَتری، تطخیص فعالیتّای اساسی در هبحث اهٌیت سیستنیکی از چالص

ّا اضارُ ًوَد. هذل سازی رفتار، پردازُتَاى بِ هذل سازی رفتار هیآى جولِ از  ذ کًِضَبکار گرفتِ هی ّای گًَاگًَیایي راستا رٍش

ّای فراخَاى .باضذایي الگَّا هی هبتٌی بر یل رفتاری کارا برای تَلیذ هذرٍضّا ٍ ًیس ًیازهٌذ الگَیی هٌاسب از چگًَگی رفتار پردازُ

ّای سیستوی بهِ عٌهَاى ابهساری    آٍرًذ. بِ ّویي دلیل رٍیذادًگاری فراخَاىرا فراّن هی رفتار، الگَی هٌاسبی از چگًَگی سیستوی

ّوسهاى با پیطرفت ایي هکاًیسم، ًفَرگراى سعی کردًذ تا با تغییهر در   ضَد.ّای اهٌیتی ضٌاختِ هیسازی هکاًیسمهتذاٍل برای پیادُ

دٌّذ را پٌْاى سازًذ. از ایٌهرٍ در ایهي هلالهِ بها     ًَع فعالیتی کِ اًجام هی ّا، حضَر خَد در سیستن ٍی رٍیذادًگاری فراخَاىضیَُ

سپس پردازین. ّای سیستوی هیگیری از یک هعواری هبتٌی بر هاًیتَر هاضیي هجازی، بِ تضویي سالهت رٍیذادًگاری فراخَاىبْرُ

ُ   ذ، در جْت هذلباضٌّای ایوٌی هصٌَعی کِ الْام گرفتِ از سیستن ایوٌی اًساًی هیاز سیستن ّها بهِ هٌرهَر    سهازی رفتهار پهرداز

 عالٍُ بر ارضای هعیارّای هتذاٍل اهٌیتی، هغابق بها  گیرین. سیستن تطخیص ًفَر ایجاد ضذُ،ّای ًاٌّجار بْرُ هیتطخیص فعالیت

 باضذ.ٍ ًرخ خغای ًسبتا ًاچیسی هی دقت باالدارای گرفتِ، صَرت آزهایطات

 کلوات کلیذی

ّای ایوٌی هصٌَعی، الگهَریتن اًتخها    ّای سیستوی، هاًیتَر هاضیي هجازی، سیستنر، رٍیذادًگاری فراخَاىسیستن تطخیص ًفَ

 غیرخَدی

 

 هلذهِ -1
تَاى دسیبفت وهِ  ّبی وبهیپیَتشی هیی ًفَر دس ػیؼتنتبسیخچِثب ًگبّی ثِ 

تـهخی   ّهب،  ایهي ػیؼهتن  ػبصی ّب دس جْت ایويتشیي گبمیىی اص ظشٍسی
ّهبی  ثِ ّویي جْت، ػیؼهتن  ثبؿذ.ّبی خشاثىبساًِ ٍ همبثلِ ثب آًْب هیفمبلیت

ِ   ؼی ػبل تـخی  ًفَر اًهذ. ایهي   ّبی اخیش ثِ ؿذت هَسد تَجهِ لهشاس گشفته

ی هجتٌی ثهش  گیشًذ، ثِ دٍ دػتِّب ثش اػبع هَلمیتی وِ دس آى لشاس هیػیؼتن
ّبی تـخی  ًفهَر هجتٌهی   ػیؼتن ؿًَذ.یؿجىِ ٍ هجتٌی ثش هیضثبى تفىیه ه

-ای دس ؿجىِ لشاس ههی ، ثش سٍی وبهپیَتش ٍ یب اثضاس ٍیظُ[1] (NIDS) ثش ؿجىِ

ّهبی دیگهش، ههَسد    گیشًذ ٍ تشافیه ؿجىِ سا ثِ هٌفَس وـف ًفَر ثِ وبهپیَتش
 ّبی تـخی  ًفَر هجتٌی ثهش هیضثهبى  دٌّذ؛ دس حبلیىِ ػیؼتنثشسػی لشاس هی

(HIDS) [2]ًوبیٌهذ. ایهي   بسّبی هیضثهبى تتهت ًفهبست سا اسصیهبثی ههی     ، سفت
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ّب داسای دیذ ػیؼتوی ثْتش ٍ دس ًتیجِ لذست ثبالتشی دس وـهف ًفهَر   ػیؼتن
ثبؿٌذ اهب ثِ دلیل لشاسگیشی ثهش سٍی  ّبی هجتٌی ثش ؿجىِ هیًؼجت ثِ ػیؼتن

ّبیی وِ هوىي اػت ثش سٍی ویتهیضثبى تتت ًفبست، ًؼجت ثِ حوالت سٍت
سفك ٍ یهب وهبّؾ ایهي ًمهبغ      ثب . ثٌبثشایيّؼتٌذپزیش لشاس گیشًذ، آػیتهیضثبى 
ّبی تـخی  ًفَر هجتٌی ثش هیضثبى سا ثِ لٌَاى تَاى ػیؼتنهی پزیشی،آػیت
  ّبی وبهپیَتشی هؽشح ًوَد.ػبصی ػیؼتنای هٌبػت دس ایويگضیٌِ

ِ تهَاى  ّبی تـخی  ًفَر هجتٌی ثش هیضثهبى سا ههی  ػیؼتن ّهبی  دس الیه
ثهِ   [3] ّبی ػؽح وهبسثش ػبصی ًوَد. ػیؼتنافضاس ػیؼتن پیبدُبٍتی اص ًشمهتف

-، لبدس ثِ وـف هٌبػت پهشداصُ هتذٍد ًؼجت ثِ ػیؼتن یدیذدلیل داسا ثَدى 

ّهبیی ثهب هجهَص    تَاًٌذ اص ؼشیك پهشداصُ هی ثِ ساحتیثبؿٌذ ٍ ّبی ثذسفتبس ًوی
ِ  ّبی تـخی  ًفهَر  ثبالتش دٍس صدُ ؿًَذ. دس همبثل ػیؼتن ، [4] ػهؽح ّؼهت

ّبی ّؼهتِ، اص گضًهذ   صیشػیؼتن یلالٍُ ثش داؿتي دیذی جبهك ًؼجت ثِ توبه
ثهِ حوهالت    اههب ّوچٌهبى ًؼهجت   وبسثش ًیض دس اهبى ّؼتٌذ. فشایٌذّبی ػؽح 
ّهبی  ی ػیؼتن تـخی  ًفَر دس الیِتمجیِ ثبؿٌذ.پزیش هیػؽح ّؼتِ، آػیت

ذ دس وهذی ثهب حجهن ثهبال ٍ     ّؼتِ یب وبسثش، ثِ همٌبی لشاس دادى یه تبثك جذی
دس ایهي  ههب  ؿهَد.  ثبؿذ وِ لول لبثل التوبدی هتؼَة ًویهیثؼیبس پیچیذُ 

دّین وِ اص ؼشیك لشاس هی یه ًبـش وَچهػیؼتن تـخی  ًفَر سا دس همبلِ، 
-ههی استجبغ ثشلهشاس   ّبی دیگشثب الیِ x86 ISAی ؿذُؿٌبختٍِاػػ همیي ٍ 

، ػیؼتن تـخی  x86ّبی ػبصی پشداصًذُاػتفبدُ اص تىٌَلَطی هجبصی .ًوبیذ
افضاس ػیؼتن، دس ّبی ًشمػبصی وبهل آى اص ػبیش الیِی ایضٍلًِفَر سا ثِ ٍػیلِ
 .[5] ًوبیذتش هیثشاثش حوالت همبٍم
ّبی گًَبگًَی ٍـبیف خهَد سا ثهِ   ّبی تـخی  ًفَر ثب هىبًیضمػیؼتن
 ثبؿذ وِهیّب سفتبس پشداصُهذل ػبصی  ّب،یىی اص ایي هىبًیضم سػبًٌذ.اًجبم هی

ی وبسا ثشای تَلیهذ  سٍؿّب ٍ ًیض ًیبصهٌذ الگَیی هٌبػت اص چگًَگی سفتبس پشداصُ
ّهبی ػیؼهتوی، الگهَی    ثبؿذ. فشاخهَاى هذل سفتبسی هجتٌی ثش ایي الگَّب هی
آٍسًهذ. ثهِ ّوهیي دلیهل سٍیهذادًگبسی      هٌبػجی اص چگًَگی سفتبس سا فشاّن هی

ّهبی  ػبصی هىبًیضملٌَاى اثضاسی هتذاٍل ثشای پیبدُّبی ػیؼتوی ثِ فشاخَاى
ِ  دس ایي صهیٌِ تب وٌَى تالؽ ؿَد.اهٌیتی ؿٌبختِ هی -ّبی گًَهبگًَی دس الیه

گشفتهِ  افضاس ػیؼتن ٍ یب تشویجی اص چٌذیي الیهِ، وهَست   ّبی هتفبٍتی اص ًشم
  .[12-2,6] اػت

ِ  هموبسی هجتٌی ثش ًبـش وِ دس ایي همبلِ اسائهِ   Bitvisor [13]ی ثش پبیه
ًوبیهذ.  سا تعهویي ههی   ّبی ػیؼهتوی گشدد، ػالهت سٍیذادًگبسی فشاخَاىهی

ؿهذُ وهِ   ّبی ػیؼتوی سٍیهذادًگبسی ثبیؼت ثب ووه فشاخَاًیپغ اص آى هی
ّب ّؼهتٌذ، ثهِ هذلؼهبصی سفتبسّهبی     ثیبًگش الگَّبیی اص چگًَگی سفتبس پشداصُ

ّبی صیبدی وَست ٌَى پظٍّؾدس ایي صهیٌِ ًیض تبو ٌّجبس ٍ ًبٌّجبس ثپشداصین.
ّهبی ایوٌهی   دس ایٌجب هب ثشای دػتیبثی ثِ ایي ّذف، اص ػیؼهتن   گشفتِ اػت.
ػیؼهتن ایوٌهی   ؼهشص وهبس   وهِ اص   ّهب ًوبیین. ایي ػیؼتناػتفبدُ هی هصٌَلی
ّهبی  گیشًهذ، لبثلیهت  ّبی هعش الْبم هیدس حفؿ ثذى دس همبثل پبتَطى اًؼبًی

ِ  آٍسًذ.ًفَر فشاّن هی ّبی تـخی جبلجی سا ثشای ػیؼتن ی اوهلی  دٍ ؿهبخ
ّؼتٌذ وِ هب دس  ّبی اًتخبة غیشخَدی ٍ تئَسی خؽشّب، الگَسیتنایي ػیؼتن

 گیشین.ّبی اًتخبة غیشخَدی ثْشُ هیایي همبلِ اص الگَسیتن
ثهِ ثشسػهی    2یبثهذ: ثخهؾ   ی ایي همبلِ ثِ وَست صیش ػبصهبى هیاداهِ
هموهبسی  پشداصد. ّبی تـخی  ًفَر هیی ػیؼتنّبی هشتجػ ثب حَصُپظٍّؾ

ثهِ اسصیهبثی ههذل ٍ     4ؿَد. ثخهؾ  ؿشح دادُ هی 3هذل پیـٌْبدی دس ثخؾ 

ِ   ًتبیج حبول اص آصهبیـبت تخصی  هی گیهشی ٍ ثیهبى   یبثهذ ٍ دس اًتْهب ًتیجه
 گشدد.هؽشح هی 5ّبی آیٌذُ دس ثخؾ پظٍّؾ

 ّای هرتبظپژٍّص -2

ثٌهذی ًوهَد.   دس دٍ دػهتِ تمؼهین  تَاى ّبی هشتجػ ثب ایي همبلِ سا هیپظٍّؾ
ّبی ّبی ػیؼتوی دس الیِّبی هشتجػ ثب سٍیذادًگبسی فشاخَاىًخؼت پظٍّؾ
ّهبی  سٍؽی ّبی هَجهَد دس حهَصُ  افضاس ػیؼتن ٍ دٍم پظٍّؾهتفبٍت اص ًشم

ّهبی  ؿهذُ ثهش الگَّهبی سفتهبسی هؼهتخشف اص فشاخهَاى      تـخی  ًفَر الوبل
 ادُ خَاٌّذ ؿذ.ػیؼتوی. ایي دٍ دػتِ دس اداهِ ؿشح د

 ّای سیستویرٍیذادًگاری فراخَاى -2-1

ّبی هختلف ػیؼتن ثِ تَاى دس الیِّبی ػیؼتوی سا هیسٍیذادًگبسی فشاخَاى
ّهبی  ّبی ػؽح وبسثش ثِ هٌفَس اػتشاق ػهوك فشاخهَاًی  ػیؼتناًجبم سػبًذ. 

ٍ یهب    ّهب ّبی ػیؼتوی ٍ وبهپبیل هجذد پشداصُػیؼتوی ًیبص ثِ تغییش وتبثخبًِ
ی وبسثش داسًذ. جبثجبیی هیبى دٍ الیِ  [14] سٍیىشدّبی ػؽح ّؼتِتشویت ثب 

-ی صهبًی صیبدی ثَدُ ٍ هَجت وٌذ لول وشدى ػیؼتنٍ ّؼتِ، داسای ػشثبسُ

ّبی ػؽح ّؼتِ ثهِ دلیهل   گشدد.  ػیؼتنّبی تـخی  ًفَر ػؽح وبسثش هی
دػتشػی  ّبی ػیؼتویلشاسگیشی دسٍى ّؼتِ، هؼتمیوب ثِ اؼاللبت فشاخَاًی

 ثبؿهٌذ پهزیش ههی  داسًذ اهب ًؼجت ثِ حوالت ثذافضاسّبی ػهؽح ّؼهتِ آػهیت   
تهَاى ثهِ تغییهش تَاثهك     ّبی اولی دس ایي حهَصُ ههی  سٍؽجولِ . اص [15,11]

-. ػیؼهتن اؿبسُ ًوهَد  [16] فشاخَاًی ػیؼتوی ثب تَاثك ػیؼتن تـخی  ًفَر

اسًهذ اههب ثهب    ّبی ػؽح ًبـش ًیض ًیبص ثِ جبثجبیی هیبى ػؽح ّؼهتِ ٍ ًهبـش د  
ی ثؼیبس ووتشی سا ثهِ ػیؼهتن   ػشثبسُ VT-xّبیی ًفیش گیشی اص تىٌیهثْشُ

ِ تتویل هی ػهبصی وبههل اص گضًهذ ثهذافضاسّبی ّؼهتِ      ًوبیٌذ. ثمالٍُ ثب ایضٍله
ِ هی دس ایي حَصُ هبًٌذ.هصَى هی ِ   IntroVirt [17]ًهبـش   تَاى ثه ی ثهش پبیه
 اؿبسُ وشد. QEMU یپبیِ ثش UML ٍ VMScope [12]ی پشٍطُ

ّای تطخیص رٍشاز عریق  تطخیص ًفَد -2-2

 ًاٌّجاری

تـخی  ًبٌّجبسی هجتٌی ثش هذلؼبصی ػیؼتن یب یهبدگیشی هبؿهیي، یىهی اص    
ثبؿهذ. دس ایهي سٍیىهشد    سٍیىشدّبی ػیؼهتوبتیه ثهشای تـهخی  ًفهَر ههی     

سفتبسّبی ًشهبل ػیؼتن هذل ؿذُ ٍ تـخی  ًفَر ثب دًجبل وهشدى اًتشافهبت   
گشدد. ؿذُ ٍ هذل تَلیذؿذُ، اجشا هیّبی ػیؼتوی ًفبستیتهَجَد هیبى فمبل

تـخی  ًبٌّجبسی ثِ دلیل ههذل وهشدى سفتهبس ًشههبل، لهبدس ثهِ ؿٌبػهبیی        
 ثبؿذ. ًفَرّبی ًبؿٌبع ًیض هی

ّههبی هتمههذدی وههَست گشفتههِ اػههت. دس ایهي ساػههتب تههبوٌَى پههظٍّؾ 
Forrests [18] ُّبی ػیؼتوی ّبی وَتبّی اص فشاخَاىی ثىبسگیشی دًجبلِایذ

اص ایهي   .سا ثِ لٌَاى لبهل تفىیىی هیبى سفتبس ًشهبل ٍ غیشًشهبل هؽهشح وهشد  
، [7]ّبی لصهجی  ، ؿجىِ[3]ّبی گًَبگًَی ًفیش هذل پٌْبى هبسوَ پغ هذل

ّبی ثیهضیي  ٍ ؿجىِ [20]تشیي ّوؼبیِ ًضدیه k، [19]هبؿیي ثشداس پـتیجبى 
 ّبی ػیؼتوی الوبل ؿذ.ثش فشاخَاى [21]
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 پیطٌْادی سازی هذلٍ پیادُ هعواری -3
( ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت. ّوبًگًَِ وِ دس 1هموبسی هذل پیـٌْبدی دس ؿىل )

ِ  چْبسایي ؿىل هـَْد اػت، ػیؼتن پیـٌْبدی ؿبهل  -ی اوهلی ههی  هَلفه

ی ٍیظگی، ػیؼتن تـخی  ًفَر آًالیهي  وٌٌذُسٍیذادًگبس اهي، اػتخشاف ثبؿذ.
ػیؼتوی، لولیهبت   اخَاًی یه فشاخَاىهذیش اػتثٌبئبت اهٌیتی. ثِ هتط فشٍ 

وٌتهشل اص  ؿًَذ. ًخؼت ( اًجبم هی1الصم ثِ تشتیت ًـبى دادُ ؿذُ دس ؿىل )
(. دس 2ٍ  1ؿهَد )هشاحهل   ؿذُ دس ّؼتِ، ثِ ًبـش هٌتمهل ههی  ؼشیك وذ تضسیك

ّهن دس یهه    ،ّهبی آى سا ٍ آسگَههبى  فشاخَاى ػیؼتوی ،ٍیذادًگبس اهيًبـش، س
ٍ ّن ثهِ لٌهَاى    ّبی احتوبلی آفالیي()ثِ هٌفَس پشداصؽ ًوبیذفبیل ثجت هی

 . (3)هشحلِ  داسدی ٍیظگی اسػبل هیوٌٌذٍُسٍدی ثِ ٍاحذ اػتخشاف
ؿهذُ ثهشای ّهش    ی ٍیظگی اص هیبى اؼاللهبت ثجهت  وٌٌذُاػتخشافػپغ 

ّبی هٌبػت سا وِ لبدس ثِ تفىیه هیهبى سفتبسّهبی   فشاخَاى ػیؼتوی، ٍیظگی
وٌذ ٍ ثِ لٌَاى یهه الگهَ ثهِ ػیؼهتن     تٌذ، اػتخشاف هیٌّجبس ٍ ًبٌّجبس ّؼ
وِ پیؾ  ؼتن تـخی  ًفَر آًالیيػی. (4)هشحلِ  ػبصدتـخی  ًفَر ٍاسد هی

ؿهذُ  ّبی ایوٌی هصٌَلی ایجهبد  ثش اػبع ػیؼتن اص ایي دس یه فبص آهَصؽ،
)ٌّجبس یهب   ؾٍظمیتٍ  وشدُ آى سا پشداصؽ ،ثِ هتط دسیبفت یه الگَ اػت،

ایهي   .(5وٌهذ )هشحلهِ   گضاسؽ ههی اػتثٌبئبت اهٌیتی هذیش  سا ثِ (ًبٌّجبس ثَدى
ّهبی تمشیفهی،   ثب تَجِ ثِ ػیبػت دس وَست ثشخَسد ثب الگَّبی ًبٌّجبس، هذیش

ٍ دس غیش ایي وَست، وٌتشل سا هجهذدا ثهِ   ؛ سػبًذالذاهبت الصم سا ثِ اًجبم هی
 (.7ٍ  6هشاحهل  گشداًذ تب فشاخَاًی ػیؼتوی هَسدًفش اجشا گشدد )ّؼتِ ثبص هی
ِ ثِ ثشسػی ٍ ثیبى جضئیبت پیبدُ دس اداهِ  ًخؼهت  یػبصی هشثَغ ثِ ػِ هَلفه
  پشداصین.هی

 
 ( : هعواری هذل پیطٌْادی1ضکل )

 رٍیذادًگار اهي -3-1

ّبی ّبی ػیؼتوی ٍ آسگَهبىفشاخَاى سٍیذادًگبسی ایي هَلفِ، اولی یٍـیفِ
ّبی ػبصی فشاخَاىپیبدُ. ثبؿذی هبًیتَس هبؿیي هجبصی هیدس هتیػ ایضٍلِآى 

ِ     X86ػیؼتوی دس هموبسی  یهب   0x80ی ثش اػهبع یىهی اص دٍ هىهبًیضم ٍلفه
SysEnter/SysExit ثِ هٌفهَس پـهتیجبًی ّوضههبى ّهش دٍ      پزیشد.وَست هی

لبهل، هىبًیضم فَق ٍ ًیض اًجبم لولیبت سٍیذادًگبسی ثذٍى تغییش دس وذ ػیؼتن
ًگبسی خَد سا اص ؼشیك تىٌیه تضسیك وهذ دس  تصوین گشفتین تب هىبًیضم سٍیذاد

صهبى اجشا الوبل ًوبیین. اص آًجب وِ هبًیتَس هبؿیي هجبصی هجَص دػتشػی ثهِ  
لبهل هیضثبى سا داسد، هب اص ایي هبًیتَس ثشای تضسیك ی ػیؼتنتوبم ًَاحی حبففِ

 .وٌینلبهل هیضثبى اػتفبدُ هیی ػیؼتنوذّبی هَسد ًفش خَد دس حبففِثبیت
ّبی ػیؼتوی هَسد ًفش هب تغییش یبفتِ ٍ ثِ ایي تشتیت، جشیبى اجشای فشاخَاًی

 ؿَد.هبًتیَس هبؿیي هجبصی ثِ هٌفَس اًجبم لولیبت سٍیذادًگبسی فشاخَاًی هی
-ؿذُ دس ػِ فبص وَست هیلولیبت سٍیذادًگبسی دس هموبسی اسائِثِ ؼَس ولی، 

 گشدًذ.پزیشد وِ دس اداهِ ثشسػی هی

 اًتخا  هکاًیسم هٌاسبفاز اٍل: 
هتبػجِ ؿًَذ. ثهِ   IDT Base  ٍIDT Limitثبیؼت همبدیش دس اٍلیي لذم، هی

ّهبی ثهِ   گشدد. ثب اػهتفبدُ اص آدسع اػتفبدُ هی VMCSایي هٌفَس اص ػبختبس 
سا ثذػت آٍسد. ثب تشویت  High/Mid/Low Offsetتَاى همبدیش آهذُ هیدػت

ؿَد ٍ ثب افضٍدى ایي همذاس، ثهِ  حبول هی Syscall Offsetایي همبدیش، همذاس 
، آدسع ؿههههشٍق تههههبثك GDTدس جههههذٍل  0x60هههههذخل  Baseهمههههذاس 

System_call() آدسع جذٍل  یبفتيی ثمذ، ثشای . دس هشحلِگشددهتبػجِ هی
، ؿهشٍق ثهِ   ()System_callّهبی ػیؼهتوی، اص آدسع ؿهشٍق تهبثك     فشاخَاى

هتط یبفتي ایهي الگهَ دس    ًوبیین. ثِهی ”xff\x14\x85\“جؼتجَی الگَی 
 ثبؿذ.هیّبی ػیؼتوی فشاخَاىت ثمذی، ؿبهل آدسع جذٍل چْبس ثبی حبففِ،

ًیبص ثهِ  لبهل ی ػیؼتنثِ هٌفَس ایجبد فعبیی ثشای تضسیك وذ دس ّؼتِ
ثبیؼت الگهَی  داسین. ثشای یبفتي ایي آدسع، اثتذا هی ()kmallocآدسع تبثك 

“0_kmalloc()” ِوذ ّؼتِ پیذا ًوبیین. ثِ ایي تشتیت، آدسع اسجبق سا دس لؽم
آیذ. حبل ثب جؼتجَی ایي آدسع، دس حمیمهت  ثِ دػت هی ()kmallocثِ تبثك 

 ؿَد.هی یبفت ()kmallocآدسع ؿشٍق تبثك 
تهبثك  ّبی ػیؼتوی، ثب جبًَیؼی سٍال یىی اص فشاخَاًی ی ثمذ،دس هشحلِ

kmalloc() ای حبففِ ،وذ تضسیمیثشای  شتیت،وٌین تب ثِ ایي تسا فشاخَاًی هی
 سا ثِ هٌفَس تضسیك وهذ، اص ؼشیهك   ایي فعبآدسع ػپغ  ؿَد. تخصی  دادُ

VMMCall() دّین. ثِ ًبـش اؼالق هی 

 فاز دٍم: تسریق کذ
ثبیؼت، اثتذا ٍ اًتْبی سٍال یهه فشاخهَاًی ػیؼهتوی سا ثهِ     دس ایي هشحلِ هی

( پیهذا ًوهبیین.   callهٌفَس وـف آدسع فشاخَاًی اوهلی سٍال )اٍلهیي دػهتَس    
ی هب ؿذُػپغ اص آدسع ؿشٍق تب آدسع هزوَس سا ثب لؽمِ وذی وِ وذ تضسیك

-ًوبیین ٍ وذّبی ثمذ اص آى آدسع سا دػهت وٌذ، جبیگضیي هیسا فشاخَاًی هی

( ًیض هـبّذُ 1ّوبًگًَِ وِ دس ؿىل ) ؿذُگزاسین. وذ تضسیكسدُ ثبلی هیًخَ
. ایهي وهذ،   ثبؿهذ هؼئَل فشاخَاًی سٍال اولی تبثك سٍیذادًگبسی ههی  ؿَد،هی

ِ ًخؼت همبدیش ثجبت ی تخصهی  دادُ ؿهذُ رخیهشُ    ّب سا دس ثخـی اص حبففه
ٍ  ()getuid() ،getpidّهبی ػیؼهتوی   ثب فشاخهَاًی فشاخهَاى   وٌذ. ػپغ،هی

getgid()  همبدیشuid ،pid  ٍgid  سا تتصیل وشدُ ٍ اص ؼشیك ثجبتEAX  دس
ثب اػهتفبدُ  ًوبیذ. آًگبُ ثخؾ دیگشی اص فعبی تخصی  دادُ ؿذُ، رخیشُ هی
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ًبـش سا ثِ هٌفَس سٍیذادًگبسی پبساهتشّبی ههَسدًفش،   ()VMMCallاص دػتَس 
، ایي وهذ ثهِ اثتهذای    . پغ اص ثبصگـت هجذد وٌتشل ثِ ّؼتِوٌذفشاخَاًی هی

 ًوبیذ تب آى سٍال اجشا گشدد.سٍال اولی فشاخَاى ػیؼتوی پشؽ هی

 فاز سَم: پایاى
دس ایي فبص ثبیذ ٍظمیت همبدیش پبساهتشّبی ػیؼتن، ثِ حبلت اٍلیِ ثبصگشدد. ثهِ  

ّب ؿذُ ثبیذ اص حبففِ ثبصخَاًی ؿذُ ٍ هجذدا دس ثجبتلٌَاى هثبل، همبدیش رخیشُ
ًَق فشاخَاى ػیؼتوی ٍ پبساهتشّبی آى رخیشُ ٍ ثجهت گهشدد.    ذ.ًثبسگزاسی ؿَ

ی ٍیظگی ٍاسد ؿهَد ٍ  وٌٌذُؿذُ ثِ ٍاحذ اػتخشافیه ًؼخِ اص اؼاللبت ثجت
 وٌتشل هجذدا ثِ ّؼتِ اًتمبل یبثذ. VMENTERػپغ ثب دػتَس 

 کٌٌذُ ٍیژگیاستخراج -3-2

ّهبی  گهی ؿذُ ثشای ّش فشاخَاى ػیؼتوی، ٍیظایي ٍاحذ اص هیبى اؼاللبت ثجت
هٌبػت سا وِ لبدس ثهِ تفىیهه هیهبى سفتبسّهبی ٌّجهبس ٍ ًبٌّجهبس ّؼهتٌذ،        

ػهبصد.  وٌذ ٍ ثِ لٌَاى یه الگَ ثِ ػیؼتن تـخی  ًفَر ٍاسد هیاػتخشاف هی
ی فشاخهَاى ػیؼهتوی، همهذاس    هب دس ایي پظٍّؾ، ؿؾ ٍیظگی ؿهبهل ؿهوبسُ  

ّبی هٌبػت ٍ گیٍیظ سا ثِ لٌَاى uid ،gid  ٍpidّب، همذاس هذ ٍ همبدیش پشچن
( لبثل هـبّذُ 2، ّوبًگًَِ وِ دس ؿىل )گیشین. ثِ ایي تشتیتهَثش دس ًفش هی

 همذاس خَاّذ ثَد.  6ر، داسای ّش الگَی ٍسٍدی ثِ ػیؼتن تـخی  ًفَ اػت،
 

 
 ّای هٌتخب استخراج ضذُ( : یک الگَی ٍرٍدی ضاهل ٍیژگی2ضکل )

 سیستن تطخیص ًفَر آًالیي در سوت هیسباى -3-3

ػهوت  ػیؼتن تـخی  ًفَر هَجهَد دس هموهبسی پیـهٌْبدی، یهه ػیؼهتن      
ی وِ ثِ هٌفَس هتفَؾ هبًذى اص گضًذ ثذافضاسّبی ّؼتِ، دس الیِهیضثبى اػت 

گیشد. ایهي ػیؼهتن، الگَّهبی ٍسٍدی سا ههَسد     هبًیتَس هبؿیي هجبصی لشاس هی
-ههی  ّبشداصُپوِ ًوبد سفتبس  آًْب ساٍ ٌّجبس یب ًبٌّجبس ثَدى  دادُثشسػی لشاس 

 دّذ. تـخی  هی ثبؿذ
ثهِ وهَست    ایهي ػیؼهتن  ؿَد، ( هـبّذُ هی1گًَِ وِ دس ؿىل )ّوبى

ّبیی آثی سًه   دٌّذّب اػت وِ ثب دایشُفشض داسای هخضًی اص تـخی پیؾ
ثش  ّب دس یه فبص آفالیي آهَصؽ،دٌّذُاًذ. ایي تـخی ثِ تصَیش وـیذُ ؿذُ

-ّبی ػیؼهتن تشیي ؿبخِیىی اص اولیاػبع الگَسیتن اًتخبة غیشخَدی وِ 

خهَدی،  ّبی اًتخهبة غیهش  الگَسیتن اًذ.تَلیذ ؿذُایوٌی هصٌَلی اػت،  ّبی
ّبی غیشخَدی ٍاوٌؾ ی سا وِ ًؼجت ثِ ػلَلّبی ػفیذیٌذ اًتخبة گلجَلافش

دس ًفهش گهشفتي یهه     ًتیجهِ، ثهب  . دس[22] وٌٌذػبصی هیؿجیِ دٌّذ،ًـبى هی
ّب سا وِ ُدٌّذاص تـخی  ایّب هجوَلًِشهبل، ایي الگَسیتن یَلِ دادُوهج

ػهپغ اص   ًوبیٌهذ. تَلیذ هی وٌٌذّبی ًشهبل تؽجیك پیذا ًویثب ّیچ یه اص دادُ
ِ ثٌذی دادُّب ثشای ؼجمِایي تـخی  دٌّذُ ّهبی  وهَست دادُ ّبی جذیذ، ثه

هَصؽ الگَسیتن فبص آ وٌٌذ.هی ًشهبل( اػتفبدُ) غیش خَدی) ًشهبل( ٍ غیش خَدی
( 3گشدد دس ؿهىل ) ّب هیدٌّذُاًتخبة غیشخَدی وِ هٌجش ثِ تَلیذ تـخی 

 ثِ تصَیش وـیذُ ؿذُ اػت.
ؿَد، دس فبص آهَصؽ، ههب ًیبصهٌهذ   ( هـبّذُ هی3گًَِ وِ دس ؿىل )ّوبى

یهه هجوَلههِ دادُ اص سفتبسّههبی ًشهههبل ػیؼهتن ّؼههتین. ایههي هجوَلههِ اص   

فبیلی وِ لجال تَػػ هذل پیـٌْبدی سٍیذادًگبسی تَاًذ اص سفتبسّبی ًشهبل هی
( اص آى اػتخشاف گشدیهذُ  2ّبی هٌبػت، هؽبثك ثب ؿىل )ؿذُ ٍ ػپغ ٍیظگی

ّبی ًشهبل دس الگَسیتن اًتخبة غیشخَدی، تتهت  اػت، حبول ؿَد. ایي دادُ
-تَاى ثِ وَست وشُّبی خَدی سا هیؿًَذ. دادُؿٌبختِ هی "خَدی"لٌَاى 

ّهبی وهَستی   دُ ٍ ؿمبق ثبثت ثِ تصَیش وـیذ )دس ایٌجب وشُّبیی ثِ هشوض دا
 ّبی خَدی ّؼتٌذ(. سً  ثیبًگش دادُ

ّبی خَدی، ًَثت ثِ ثخؾ اولی الگَسیتن، ی تَلیذ ًوًَِپغ اص هشحلِ
سػهذ.  ّهب ههی  دٌّهذُ یب ّوبى تـخی  "غیشخَدی"ّبی یمٌی اًتخبة ًوًَِ

ؿًَذ ٍ دس وَستی ثِ یذ هیّبی غیشخَدی هموَال ثِ وَست تصبدفی تَلًوًَِ
ِ  ّب ساُ هیدٌّذُهخضى تـخی  ّهبی خهَدی،   یبثٌذ وِ ثب ّیچ یهه اص ًوًَه

ّبی ّبی گًَبگًَی ثشای هذل وشدى ًوًَِاًؽجبق ًذاؿتِ ثبؿٌذ. تبوٌَى سٍؽ
ّهبی  غیشخَدی پیـٌْبد ؿذُ اػت وِ دٍ سٍؽ ثؼیبس هتذاٍل، ؿبهل الگَسیتن

ی ( دس هشحل3ِثبؿٌذ. ؿىل )مبق هتغیش هیاًتخبة غیشخَدی ثب ؿمبق ثبثت ٍ ؿ
ثبؿذ وهِ هشثهَغ ثهِ دٍ ًهَق     دٌّذُ، داسای دٍ ثخؾ هجضا هیتَلیذ تـخی 

ّبی خهَدی سا  ّبی آثی سًگی وِ اؼشاف ًبحیِالگَسیتن روش ؿذُ ّؼتٌذ. وشُ
اًذ دس ثخؾ ػوت ساػت داسای ؿمبق هتغیش ٍ دس ثخؾ ػوت چپ دس ثشگشفتِ

ّبیی ثب ؿمبق هتغیش آى اػهت  ؿٌذ. هضیت اػتفبدُ اص وشُثبداسای ؿمبق ثبثت هی
ی غیشخهَدی  تَاى ول ًبحیِدٌّذُ هیوِ اٍال ثب تمذاد ًؼجتب ووتشی تـخی 

ّبی ًشهبل ًضدیهه  سا پَؿؾ داد ٍ ثبًیب ًَاحی ثؼیبس ثبسیىی وِ دس هیبى دادُ
ّبیی ثهب ؿهمبق ثؼهیبس وَچهه، لبثهل      دٌّذُثِ ّن ّؼتٌذ، اص ؼشیك تـخی 

 ثبؿٌذ.ؾ هیپَؿ
 

 

( : فاز آهَزش سیستن تطخیص ًفَر بِ هٌرَر تَلیذ 3ضکل )

 ّادٌّذُتطخیص

دٌّذُ ثهب یىهی اص دٍ الگهَسیتن فهَق،     ثِ ّش حبل پغ اص تَلیذ تـخی 
گیشًذ. ایهي هخهضى   ّبی حبول دس یه هخضى جبی هیدٌّذُتوبهی تـخی 

 ، تٌْهب ی جذیذدادُ ثبؿذ. اص ایي پغ یهدس حمیمت ػیؼتن تـخی  ًفَر هی
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ؿَد وِ هؽبثك ثب یه ی ٌّجبس یب ًشهبل ؿٌبختِ هیثِ لٌَاى ًوًَِدس وَستی 
. حبل وهِ  ّب تؽجیك ًذاؿتِ ثبؿذدٌّذُ، ثب ّیچ یه اص تـخی همیبس هـخ 
تَاى ایي ػیؼتن تـخی  ّبی هَسد ًفش اًتخبة گشدیذًذ، هیدٌّذُتـخی 

ی هٌتمل ًوَد تب ثِ وَست آًالیي ی هبًیتَس هبؿیي هجبصًفَر سا ثِ دسٍى الیِ
ّبی ػیؼتوی سا ًفهبست ًوبیهذ. ّهش    الگَّبی حبول اص سٍیذادًگبسی فشاخَاى
ّب تؽجیهك داؿهتِ ثبؿهذ، غیشًشههبل     دٌّذُالگَیی وِ تٌْب ثب یىی اص تـخی 

  ؿَد.ؿٌبختِ هی

 هذل پیطٌْادی ارزیابی -4
ی ثش پبیِ ػبصیاص ؼشیك پیبدُدس ایي ثخؾ ثِ اسصیبثی هذل پیـٌْبدی 

ثِ لٌَاى ًبـش  bitvisorلبهل لیٌَوغ ثِ لٌَاى هبؿیي هجبصی ٍ ػیؼتن
ی صهبى اجشا، حبففِ ؿبهل ثشسػیثخؾ  ػِایي اسصیبثی دس  پشداصین.هی

  پزیشدوَست هیػیؼتن لذست تـخی   ٍهصشفی هَسد ًیبص، 

 زهاى اجرا -4-1

ّبی صهبًی هَجت تتویل ػشثبسُ ّبی اهٌیتیثذیْی اػت وِ افضٍدى هىبًیضم
ی صهبًی، دس هذل پیـٌْبدی، ثیـتشیي ػْن ایي ػشثبسُ گشدد.ثِ ػیؼتن هی
( صهبى اجشای 1ثبؿذ. جذٍل )ّبی ػیؼتوی هیسٍیذادًگبسی فشاخَاىًبؿی اص 
ّبی ٍجَد ٍ لذم ٍجَد هىبًیضمّبی ػیؼتوی سا دس فشاخَاىثشخی 

ی هٌفَس هتبػجِ ًوبیذ. ثِهمبیؼِ هی لبهل لیٌَوغدس ػیؼتن سٍیذادًگبسی
ثبس فشاخَاًی وشدُ ٍ  1111ّبی ػیؼتوی سا ّب، ّش یه اص فشاخَاىایي صهبى

 ػپغ هیبًگیي صهبى اجشای آى سا هتبػجِ ًوَدین.
 

 ّای سیستوی )هیکرٍ ثاًیِ(( : زهاى اجرای فراخَاى1جذٍل )

 ٍجَد سٍیذادًگبسی لذم ٍجَد سٍیذادًگبسی فشاخَاى ػیؼتوی

Getpid 8 16 
Getuid 9 18 
Getgid 8 19 
Open 17 45 
Read 15 34 
Write 41 115 
Close 14 22 
Mkdir 31 75 
Rmdir 24 47 

 
تَجِ داؿت وِ فبص  ثِ ایي ًىتِ ثبیذ اص ػَیی دیگش دس تتلیل صهبى اجشا

ؿَد. اهب ایي ی صهبًجشی هتؼَة هیّبی تـخی  ًفَر هشحلِآهَصؽ ػیؼتن
گشدد ٍ پغ اص ّب وشف هیدٌّذُثشای تَلیذ تـخی صهبى تٌْب یه هشتجِ ٍ 
ی یه ی صهبًی تٌْب ًبؿی اص همبیؼِّب، ػشثبسُدٌّذُایجبد هخضى تـخی 

دس همبیؼِ ثب صهبى ّبی هَجَد خَاّذ ثَد وِ دٌّذُالگَی ٍسٍدی ثب تـخی 
 هصشفی دس فبص آهَصؽ، ثِ ؿىل چـوگیشی ثب وبّؾ سٍثشٍ خَاّذ ثَد.

 هصرفیی حافرِهیساى  -4-2

 لبهل ًخؼت،ثبؿٌذ. دس هذل پیـٌْبدی، دٍ لبهل ًیبصهٌذ تخصی  فعب هی
وذ اػت. ی تضسیك تخصی  همذاسی حبففِ اص فعبی آدسع ّؼتِ دس هشحلِ

ّبی ػیؼتوی وِ دس ایٌجب هَسد ثشسػی ٍ اص آًجب وِ تمذاد ول فشاخَاًی
ی ػیؼتوی ّبثبؿذ وِ ثیـتش ؿبهل فشاخَاىلذد هی 31گیشًذ ٍػبؼت لشاس هی
 3فبیل ّؼتٌذ ٍ ثِ ؼَس تمشیجی ثشای ّش تضسیك وذ،  هشتجػ ثب ػیؼتن

ویلَثبیت اص  91ؿَد، ثٌبثشایي دس هجوَق ویلَثبیت اص حبففِ تخصی  دادُ هی
گشدد وِ سلن ثؼیبس ًبچیضی ی ّؼتِ تَػػ وذّبی تضسیمی اؿغبل هیحبففِ
 ثبؿذ. هی

ّب دس هتیػ هبًیتَس دٌّذُلبهل دٍم، تخصی  فعبیی ثشای تـخی 
دٌّذُ تٌْب ثب هختصبت هشوض ثبؿذ. اص آًجب وِ ّش تـخی هبؿیي هجبصی هی

اًتخبة غیشخَدی ثب ؿمبق  سٍؽآى ٍ یه همذاس ثشای ؿمبق )دس وَستی وِ اص 
ؿًَذ، ثٌبثشایي حجن فعبی اؿغبلی ثِ هتغیش اػتفبدُ وٌین( ؿٌبختِ ٍ رخیشُ هی

تَاى ب دس ًفش گشفتي ّش دٍ لبهل روشؿذُ هیؿذت ًبچیض خَاّذ ثَد. ثٌبثشایي ث
 ؿذُ ثؼیبس اًذن اػت.ای هموبسی اسائِگفت وِ دس هجوَق ػشثبس حبففِ

 دقت سیستن تطخیص ًفَر -4-3

ؿذُ، ػیؼتن سا دس ایٌجب ثشای اسصیبثی هیضاى دلت ػیؼتن تـخی  ًفَر اسائِ
ای اص هجوَلِدس حبلت آفالیي هَسد اسصیبثی لشاس دادین. ثِ هٌفَس فشاّن آٍسدى 

ؿذُ، اص ّبی ًشهبل ٍ غیشًشهبل ثشای آهَصؽ ٍ آصهبیؾ ػیؼتن اسائِدادُ
تمذادی ثذافضاس دس ػیؼتن اػتفبدُ ًوَدین. دس ایي هیبى، وبسثشاى هختلف ثب 
ػؽَح دػتشػی هتفبٍت، الوبل هتذاٍل خَد سا ثش سٍی ػیؼتن اًجبم دادًذ. ثِ 

، سفتبسّبی ًشهبل ٍ غیشًشهبل ی صهبًی هـخ ایي تشتیت، دس ؼَل یه ثبصُ
اًجبم ؿذُ تَػػ افشاد لبدی ٍ ثذافضاسّب، تَػػ هذل پیـٌْبدی سٍیذادًگبسی 

 گشدیذ. 
ّبی ًشهبل اص اثضاس ّبی هخشة اص پشداصُدس ایٌجب ثشای تفىیه پشداصُ

Chkrootkit  اػتفبدُ ؿذ. ایي اثضاس، اهعبی ثذافضاسّبی ؿٌبختِ ؿذُ سا دس
ّبی هخشة ٍ هخفی سا ثِ دػت پشداصُ PIDًوبیذ ٍ ػؽح وبسثش جؼتجَ هی

گزاسی تَاى سوَسدّبی سٍیذادًگبسی ؿذُ سا ثشچؼتآٍسد. ثِ ایي تشتیت هیهی
(، ثِ 2ّبی هٌبػت، هؽبثك ؿىل )ًوَد ٍ دس ًْبیت پغ اص اػتخشاف ٍیظگی

ی ایي هجوَلِ دس هشحلِ داس دػت یبفت.ای اص الگَّبی ثشچؼتهجوَلِ
حبل ایي  الگَی غیشًشهبل ثَد. 24918الگَی ًشهبل ٍ  27173ًخؼت ؿبهل 
تَاًذ ثِ هٌفَس تؼت وبسایی ػیؼتن تـخی  ی ایجبد ؿذُ هیهجوَلِ دادُ

تَاى الجتِ ثشای افضایؾ ػشلت، هی ًفَر پیـٌْبدی هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد.
 ّب حزف ًوَد.ّبی تىشاسی سا اص هیبى ایي هجوَلِالگَ

 k-foldی اص ؿیَُ وبسایی ػیؼتن تـخی  ًفَردس ایٌجب ثشای تؼت 

(k=3)  اػتفبدُ ًوَدین. ثِ ایي همٌب وِ ول هجوَلِ دادُ سا ثِ ػِ لوؼت
ٍ ّش ثبس دٍ لؼوت سا ثشای تؼت ٍ یه لؼوت سا ثشای آهَصؽ  وشدُتمؼین 

گشفتِ  ّبی ًشهبل ثْشُی آهَصؽ تٌْب اص دادُدس ًفش گشفتین. الجتِ دس هشحلِ
ثِ لٌَاى همیبسّبی  اص دٍ همیبس دلت ثبصؿٌبػی ٍ ًشخ خؽب يؿَد. ّوچٌیهی

-( تمشیف هی2( ٍ )1ایي دٍ همیبس ثِ وَست همبدالت ) .اسصیبثی ثْشُ گشفتین

 ؿًَذ.

 
FNFPTNTP

TNTP
Acc




                                                     (1)  

FPTN

FP
FA


                                                                     (2)  
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اًذ. تمذاد الگَّبیی اػت وِ ثِ دسػتی، ًفَر تـخی  دادُ ؿذُ TPدس آى وِ 
TN ُاًذ. تمذاد الگَّبیی اػت وِ ثِ دسػتی، ًشهبل تـخی  دادُ ؿذFP 

تمذاد  FNًذ ٍ اتمذاد الگَّبیی اػت وِ ثِ غلػ، ًفَر تـخی  دادُ ؿذُ
 اًذ.الگَّبیی اػت وِ ثِ غلػ، ًشهبل تـخی  دادُ ؿذُ

ثش حؼت  ( هیضاى دٍ همیبس فَق سا ثشای ػِ الگَسیتن هتفبٍت،2جذٍل )
ثٌذ ثیضیي اػت وِ ًتبیج آى ثِ . ًخؼتیي الگَسیتن، ؼجمِدّذًـبى هی دسوذ

ٍ الگَسیتن گشدد. دؿذُ هؽشح هیّبی اسائِهٌفَس همبیؼِ ثب ًتبیج الگَسیتن
ثبؿٌذ. ثِ ّبی اًتخبة غیشخَدی ثب ؿمبق ثبثت ٍ هتغیش هیدیگش ًیض الگَسیتن

دٍس اجشا گشدیذ ٍ دس ًْبیت  5هٌفَس اؼویٌبى اص ًتبیج حبولِ، ّش آصهبیؾ دس 
دٍس ثِ لٌَاى هیضاى ًْبیی همیبسّبی روشؿذُ گضاسؽ  5هیبًگیي اجشا دس ایي 

ّبی اًتخبة غیشخَدی سٍؽ ؿَد،هی ؿذ. ّوبًگًَِ وِ دس ایي جذٍل هـبّذُ
ثٌذ ثیضیي ّن داسای دلت ثبالتش ٍ ّن داسای ًشخ خؽبی دس همبیؼِ ثب ؼجمِ

ّبی اًتخبة غیشخَدی تٌْب اص ثبؿٌذ. ایي دس حبلیؼت وِ سٍؽی هیووتش
ثٌذ ثیضیي اص هجوَق گیشًذ اهب ؼجمِّبی ًشهبل دس فبص آهَصؽ ثْشُ هیدادُ
 ًوبیذ.غیشًشهبل دس آهَصؽ اػتفبدُ هیّبی ًشهبل ٍ دادُ

 

 

 خغای سیستن تطخیص ًفَر ( : ًتایج آزهایطات هربَط بِ دقت ٍ ًرخ2جذٍل )

 ّبی تـخی  ًفَرسٍؽ ثٌذ ثیضیيؼجمِ ّبی اًتخبة غیشخَدی(سٍؽّبی ایوٌی هصٌَلی )ػیؼتن

 ّب ثب ؼَل ثبثتدٌّذُتـخی  ّب ثب ؼَل هتغیشدٌّذُتـخی 

 ؿشایػ آصهبیؾ فبص آهَصؽ ّبی ًشهبل ٍ غیشًشهبلدادُ ّبی ًشهبلتٌْب دادُ
 فبص تؼت ّبی ًشهبل ٍ غیشًشهبلدادُ ّبی ًشهبل ٍ غیشًشهبلدادُ

 همیبسّبی اسصیبثی دلت )% (  ًشخ خؽب )% ( دلت )% ( ًشخ خؽب )% ( دلت )% ( ًشخ خؽب )% (

  1اجشای   68.83 31.73 88.53 1.51 81.92 12.84
 

 ًتبیج آصهبیـبت

 2اجشای  69.53 29.79 85.27 4.23 86.59 6.83

 3اجشای  69.17 31.17 88.53 1.91 84.42 11.11

 4اجشای  71.25 31.71 88.16 1.51 84.31 9.15

 5اجشای  69.17 31.63 87.56 1.19 85.87 7.51

 هیبًگیي 69.35±1.57 31.61±1.5 87.61±1.37 2.15±1.26 84.42±2.19 9.29±2.37

 

 ًتیجِ -5
اثهش وهشدى   ثب تَجِ ثِ گؼتشدگی سٍصافضٍى ثذافضاسّب ٍ تهالؽ آًْهب ثهشای ثهی    

ّهبی  گیشی اص تىٌیهّبی تـخی  ًفَر، تتمیمبت جذیذ ثِ ػَی ثْشُػبهبًِ
ّهبی تـهخی  ًفهَر اص    ػبصی ػیؼهتن هجبصی دس جْت ایضٍلِ هبؿیي هبًیتَس
دس ایهي  ههب ًیهض    ثِ ّویي جْهت  لبهل تتت ًفبست ػَق یبفتِ اػت.ػیؼتن

گیشی اص یه هموبسی هجتٌی ثش هبًیتَس هبؿیي هجبصی ثهش اػهبع   همبلِ ثب ثْشُ
Bitvisorپهشداختین ّبی ػیؼتوی ، ثِ تعویي ػالهت سٍیذادًگبسی فشاخَاى .

وِ الْبم گشفتِ اص ػیؼتن ایوٌی اًؼهبًی  ّبی ایوٌی هصٌَلی ػپغ اص ػیؼتن
ّهبی  ّب ثِ هٌفَس تـخی  فمبلیهت ػبصی سفتبس پشداصُثبؿٌذ، دس جْت هذلهی

 . اػتفبدُ وشدینًبٌّجبس 
ػپغ هموبسی پیـٌْبدی خَد سا اص چٌذ هٌفش ؿبهل صهبى اجهشا، هیهضاى   

بی ّی هصشفی ٍ لذست تـخی  ًفَر هَسد اسصیبثی لشاس دادین. اسصیبثیحبففِ
ِ ػشثبسُ دٌّذ وِگشفتِ ًـبى هیَستو ٍ  ای ػیؼهتن ثؼهیبس اًهذن   ی حبففه

ػیؼهتن  ی صهبًی ًؼجتب لبثل تَجِ اػت. ّوچٌهیي لهذست تـخیصهی    ػشثبسُ
ب ؿمبق ثبثهت  ّبی اًتخبة غیشخَدی ثتـخی  ًفَر ایجبد ؿذُ وِ اص الگَسیتن

ش ٍ ًشخ خؽبی تداسای دلت ثبالثٌذ ثیضیي ًؼجت ثِ ؼجمِد، گیشٍ هتغیش ثْشُ هی
وٌٌهذُ ًیؼهت ٍ   الجتِ ایي لهذست تـهخی ، ٌّهَص ساظهی     ثبؿذ.هی ًبچیضتشی
ّهبی  ّهبی ػیؼهتن  ػبصی ػبیش تىٌیهی هب ثش الوبل ٍ پیبدُّبی آیٌذُتالؽ

 ایوٌی هصٌَلی ثشای دػتیبثی ثِ لذست تـخی  ثبالتش، همؽَف خَاّذ ثَد.
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