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  چکیده

براي مشخص کردن . ها تبدیل شده استهاي بزرگ مدیران شبکهاز چالشهاي کامپیوتري به یکی امروزه حمالت سایبري به شبکه

هـاي  روش. شـود سـازي حمـالت اسـتفاده مـی    هاي متفاوت، از مدلهاي مختلف در پیکربنديتاثیرت حمالت گوناگون بر روي شبکه

ي رنگی زمانی سلسله مراتبی، بـراي  هاي پتردر این مقاله از شبکه. فراوانی براي مدل کردن حمالت سایبري به کار گرفته شده است

  هـاي پتـري رنگـی در    یکی از اهداف این مقاله نشـان دادن قـدرت و انعطـاف بـاالي شـبکه     . سازي حمالت استفاده شده استلمد

.استو در سطوح انتزاع مختلف سازي حمالت سایبري با جزئیات باال مدل

هاي تشخیص هاي آتش، سیستمي همانند کامپیوترهاي میزبان، دیواره، عناصر اصلی و موثر در حمالت سایبرپیشنهادي در مدل 

بـا کنـار هـم قـرار دادن ایـن      . اندسازي شدهمدل قابل استفاده مجددها به صورت عناصر دهندهکننده از نفوذ و سرویسگیريو پیش

تـوان تـاثیرات حمـالت    دل ایجاد شده، میسازي مبا شبیه. سازي استهاي متفاوت قابل مدلهاي مختلف با پیکربنديعناصر، شبکه

دامه چارچوب شبیه سازي توزیع شده حمالت سـایبري بـر   در ا. مختلف را تفکیک کرده و معیارهاي متفاوتی را براي آن محاسبه کرد

  .سازي انجام شده معرفی خواهد گردیداساس مبانی مدل

  کلمات کلیدي

  برداريهاي پتري رنگی،کدهاي بهرهذیري، شبکهپدسترستطبیق امضا، حمالت سایبري،پذیري،آسیب

مقدمه-1

  هـاي پتـري رنگـی زمـانی سلسـله مراتبـی بـراي        در این مقاله مـا از شـبکه  

  سـازي فراینـد نفـوذ بـه آن اسـتفاده      سازي عناصر شبکه و سـپس شـبیه  مدل

هاي استفاده از این روش، ارائه چارچوبی است کـه بـه   یکی از انگیزه. کنیممی

عناصر شبکه خود را کنار هـم قـرار داده و    مدیران شبکه قادر باشند وسیله آن

به عبارت بهتر به دلیـل  . سازي حمله و مشاهده نتایج آن بنماینداقدام به شبیه

سلسله مراتبی بودن مدل ایجاد شده، در بـاالترین سـطح، اجـزاي شـبکه بـه      

به سـادگی   توانندصورت عناصر قابل استفاده مجددي دیده خواهند شد که می

  .سازي کنندهاي مختلفی را مدلبکهکنار هم قرار گرفته و ش

در این روش سعی شده است که پارامترهاي مـوثر در موفقیـت و زمـان    

کننـده و  همچنین در مدل، بـراي حملـه  . حمالت، در مدل در نظر گرفته شود

مدیر سیستم سه سطح توانایی پایین، متوسـط و بـاال در نظـر گرفتـه شـده و      

. کننده تفاوت خواهد کردحملهذ در هرکدام از این سه سطح براي ونگی نفوچگ

از طرف دیگر چگونگی پیشگیري و مقابله با حمالت براي مدیران سیستم نیز  

در دنیـاي واقعـی،   . با توجه به سطح در نظر گرفته شده متفـاوت خواهـد بـود   

هاي آتش یوارههاي کامپیوتري داراي ابزارهاي دفاعی مختلفی همانند دشبکه

بنـابراین در مـدل   . هسـتند کننده از نفـوذ ي تشخیص و پیشگیريهاو سیستم

  .سازي گرددها نیز مدلسیستمه، سعی گردیده است که رفتار این ایجاد شد
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بسـیاري  .سازي فرایند نفوذ کارهاي فراوانی صورت گرفته استدر حیطه مدل

پس بررسی مدل ایجاد شـده و  از کارهاي انجام شده مبتنی بر ایجاد مدل و س

یکـی از مشـکالت   . نماینـد ها ایجاد میتولید فضاي حالتی است که این مدل

  بــه عبــارت بهتــر ایــن . [1]بــزرگ ایــن روش انفجــار فضــاي حالــت اســت

رویکردهاي  .هاي بسیار کوچک و غیر واقعی مناسبندها تنها براي شبکهمدل

بسیاري از کارها مبتنی . وجود داردسازي فرایند نفوذ بسیار مختلفی براي مدل

هـا  سازيبسیاري از مدل. [2,3]هاي حمله هستندهاي حمله و گرافبر درخت

هـا در عـین   این روش.[4]هاي مارکوف انجام شده استنیز بر اساس زنجیره

در . پذیري و انعطاف کمی برخـوردار هسـتند  داشتن مزایاي بسیار، از گسترش

سازي فرایند نفـوذ بـه وسـیله    گرفته در حیطه مدل مورد کارهاي مشابه انجام

بـه   [5]در . هاي پتري رنگی، تا به حال دو کار عمده انجام شـده اسـت  شبکه

در . هاي پتري رنگی پرداخته شده استچگونگی تبدیل درخت حمله به شبکه

هاي حمله این مقاله نشان داده شده است که تمامی عملیاتی که توسط درخت

هاي پتري رنگی نیز قابل نمایش سازي است، توسط شبکهمدل قابل نمایش و

  هـاي پتـري رنگـی سلسـله مراتبـی بـراي نمـایش و        از شـبکه  [6]در . است

موضـوع  . سازي حمالت  در دو سطح عام و خـاص اسـتفاده شـده اسـت    مدل

سازي یک چارچوب شبیه [7]در . اي استاصلی این مقاله حمالت چند مرحله

سـازي مبتنـی بـر رخـداد،     در ایـن شـبیه  . گردیـده اسـت  توزیع شـده معرفـی   

همچنـین اعمـال متـداول بـراي     . انـد در نظـر گرفتـه شـده    IPSهاي سیستم

  .ها نیز معرفی گردیده استپیشگیري از حمالت توسط این سیستم

  تعاریف و مفاهیم-2

هـا  موجـود در آن  1هـاي پذیريها از آسیبکنندگان براي نفوذ به سیستمحمله

که بـراي آن   2برداريگران از کدهاي بهرهذبراي این کار نفو. کنندمی استفاده

ها نوشته شده استفاده کرده و در صورت استفاده موفقیت آمیز کد پذیريآسیب

بـه  . نماینـد برداري از سیستم میپذیري، اقدام به بهرهبرداري از آن آسیببهره

هـاي زیـر   فرایند از قدمبیان شده است، این  [1]عبارت دیگر همانطور که در 

  :شودتشکیل می

آوري اطالعات در مورد سیستم هدف جمع  

هاي سیستم هدفپذیريتعیین آسیب  

پذیريبرداري براي استفاده از آسیبارسال و اجراي کد بهره  

برداري از سیستمبهره  

سـازي حملـه   هاي پتري رنگی براي مدلیکی از دالیل استفاده از شبکه

هـاي پتـري   هاي پتري رنگـی بـرخالف شـبکه   شبکه. است نیز همین مسئله

هـا رنـگ مشخصـی داده    دهند که به هریک از نشانهمعمولی این اجازه را می

هاي مختلفی که با سازي با نشانهشود که بتوان در مدلاین کار باعث می. شود

گیرند، رفتار منحصـر بفـردي   هاي مختلف قرار میهاي متفاوت در مکانرنگ

پذیري، محرمـانگی و جامعیـت بـه    بنابراین جداسازي تاثیرات دسترس. داشت

  .سادگی قابل جداسازي و نمایش است

سازي چندسطحی فرایند نفوذمدل-3

  را  1ترین حالت فـرض کنیـد کـه شـبکه نشـان داده شـده در شـکل        در ساده

.سازي کنیمخواهیم به وسیله شبکه پتري رنگی زمانی سلسله مراتبی مدلمی

را  ین کار نیازمند آن هستیم که هرکدام از عناصر موجود در این شـبکه براي ا

سازي کرده و در باالترین سطح از کنار هم قـرار دادن هـر کـدام از ایـن     مدل

 2مـدل ایـن شـبکه در شـکل     . تري را خلق نمـاییم هاي پیچیدهها شبکهمدل

  . آورده شده است

  
  یرگذار در فرایند نفوذاي ابتدایی متشکل از عناصر تاثشبکه: )1(شکل

  

هـاي ایجـاد شـده بـراي ایـن      این باالترین سطح در سلسله مراتب مدل

کنید هرکدام از عناصـر شـبکه در قالـب    همانطور که مشاهده می. شبکه است

هـا  تر هر کدام از این انتقالدر سطوح پایین. یک انتقال نمایش داده شده است

ز کنار هم قرار دادن ایـن عناصـر   بنابراین ا. خود داراي مدل مشخصی هستند

در ایـن مـدل   . سـازي کـرد  اي را مـدل هاي متفاوت و پیچیـده توان شبکهمی

هاي درخواست با نرخ نمایی در طول زمان بسته) کنندهو حمله(کامپیوتر میزبان

.فرستددهنده میخود را به سرویس

بسته بـراي  در صورتی که . کنندها ابتدا از دیواره آتش عبور میاین بسته

دهنده ارسال شده باشد، دیواره آتش اجـازه عبـور   درگاه بازي، بر روي سرویس

پـس از عبـور از   . در غیر این صورت بسته بلوکه خواهـد شـد  . دهدبسته را می

محموله بسـته را بـا    IPSسیستم . شودفرستاده می IPSدیواره آتش، بسته به 

در صورتی . دهدطابقت میبرداري موجود خود ممجموعه امضاي کدهاي بهره

پیغام هشدار مناسب را تولید کرده و بـا توجـه سـه     IPSکه تطبیق انجام شد، 

در صورتی که . شودسطح توانایی مدیر سیستم پیشگیري مناسب نیز انجام می

. شوددهنده ارسال میبسته بی خطر و معمولی تشخیص داده شود، به سرویس

ه، پاسخ مربوط به آن را ایجـاد کـرده و   دهنده نیز پس از پردازش بستسرویس

سازي کامپیوتر میزبان در زیرمدل انتقال مدل.کندبه فرستنده بسته ارسال می

معیـار مهمـی بـراي     ،سطح توانـایی  پارامتر. مربوط به میزبان انجام شده است

موفقیت حمله نیز به . کننده استبرداري توسط حملهبهرهحوه انتخاب کدهاي ن

براي .شودناشی می ،بردارچگونگی انتخاب کدهاي بهرهي از نوع و میزان زیاد

م، بهتـر اسـت ابتـدا    پذیري توسـط مهـاج  بررسی نحوه انتخاب کدهاي آسیب

داشـته باشـیم و سـپس بـه نحـوه       بـرداري بهرهبندي کدهاي نگاهی به دسته

بـرداري، از  بندي کدهاي بهـره براي دسته.انتخاب آنها توسط مهاجم بپردازیم

استفاده شده  OSVDBپذیري اطالعات قرار گرفته بر روي پایگاه داده آسیب

  :بندي عبارتست ازاین دسته.[8]است

، بـه  بـرداري بهـره این دسته از کدهاي : برداري عمومیکدهاي بهره-1

اطالعـات کـاملی در   . انـد صورت عمومی در سطح اینترنت گسترش پیدا کرده

ست بـوده و امضـاي ایـن کـدها در سـطح      د دربرداري بهرهمورد این کدهاي 

. پذیري موجود استهاي داده آسیبوسیعی در پایگاه

، بـرداري بهـره ایـن دسـته از کـدهاي    : کدهاي بهره برداري تجاري-2

رهاي تجاري نوشته شده براي بررسی اي امنیتی براي ابزاهاي حرفهتوسط تیم

موال بسیار موثر بـوده و  این کدها مع. ها نوشته شده استپذیري سیستمآسیب

  پـذیري گسـترش پیـدا    هـاي آسـیب  هنوز به صـورت وسـیعی در پایگـاه داده   

  .اندنکرده
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بـرداري،  کـدهاي بهـره   این دسـته از : برداري خصوصیکدهاي بهره-3

این کدها اصـال در سـطح عمـومی    . شونداي نوشته میتوسط نفوذگران حرفه

نفـوذگران  . مانندنفوذگران باقی میپیدا نکرده و در دنیاي زیر زمینی  گسترش

برداري خود، آنهـا را بـه   معموال پس از گذشت چند ماه از نوشتن کدهاي بهره

برداري خصوصـی  تا قبل از این زمان، کد بهره. کنندصورت عمومی منتشر می

هـاي  پذیريها از وجود آنها و آسیبهاي امنیتی و مدیران شبکهبوده و سیستم

  ).برداري روز صفرکدهاي بهره(ستندمربوطه با خبر نی
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یهاي پتري رنگی زمانی سلسله مراتببه وسیله شبکه 1مدل سطح باالي شبکه نشان داده شده در شکل: )2(شکل

با سطوح کنندگانیتوسط حملهبرداري بهرههر کدام از این دسته کدهاي 

یی پـایین،  امـا سـه سـطح توانـا    .گیرنـد مختلف توانایی مورد استفاده قرار می

هـاي  نیز باید به دقت تعریـف شـده و ویژگـی   کننده براي حملهمتوسط و باال 

در زیر تعاریفی براي این سـه سـطح توانـایی آورده    . هریک نیز مشخص شود

  .شده است

مهـاجمینی کـه داراي سـطح توانـایی     : مهاجم با سطح توانایی پایین -1

نویسی نبوده و درك چندانی مهشوند، معموال داراي دانش برناپایین ارزیابی می

این مهاجمین در اغلب اوقـات  . نیز از اطالعات الزم براي نفوذ به هدف ندارند

اي تکیـه  برداري نوشته شده توسط نفوذگران حرفـه ها و کدهاي بهرهبه برنامه

بـرداري معمـوال بـه صـورت     ها از این کدهاي بهـره البته استفاده آن. کنندمی

به همین علت ایـن  . گیردقت در مشخصات آنها انجام میکورکورانه و بدون د

ند که در اختیار عمـوم قـرار   برداریی هستمهاجمین تنها متکی بر کدهاي بهره

از طرف دیگر این مهاجمین معموال بدون توجه به مشخصـات سیسـتم   . دارند

) هاي باز و غیرههاي نصب شده و پورتهمانند سیستم عامل، سرویس( هدف

  . زنندبرداري میتخاب کدهاي بهرهدست به ان

مهاجم داراي سطح توانایی متوسط، : مهاجم با سطح توانایی متوسط -2

برداري تجاري نیز اي نفوذ آشنا بوده و به کدهاي بهرهمعموال با ابزارهاي حرفه

  ایــن دســته از مهــاجمین بــا اطالعــات الزم بــراي نفــوذ بــه. دسترســی دارد

البته . کنندته و مراحل نفوذ را به درستی طی میهاي هدف آشنایی داشسیستم

) بـرداري جدیـد  و در نتیجه ایجاد کدهاي بهـره ( نویسی همچنان دانش برنامه

در اینجـا لیسـت   .تـوان متصـور بـود   چندانی براي این دسته از مهاجمین نمی

در حالـت قبلـی   بـرداري  بهرهدر اختیار مهاجم، با کدهاي برداري بهرهکدهاي 

بـرداري  بهـره اي از کدهاي در این حالت مهاجم میان مجموعه. استمتفاوت 

احتمال آنکه امضاي . کندخود را انتخاب میبرداري بهرهعمومی و تجاري، کد 

هاي تشخیص نفوذ قرار گیـرد کمتـر از   تجاري در سیستمبرداري بهرهکدهاي 

وفقیـت  شود که میزان ماین معیار باعث می. عمومی استبرداري بهرهکدهاي 

حمالت مهاجمین با سطح توانایی متوسط نسبت به مهاجمینی با سطح توانایی 

توجه کنید که در این حالت نیز مهاجم همچنان به کـدهاي  . ن بیشتر شودیپای

نکته مهم دیگر در این حالـت آن اسـت   . خصوصی دسترسی نداردبرداري بهره

هاي در و سرویس انتخاب شده بر اساس سیستم عاملبرداري بهرهکه کدهاي 

همین مساله بـه مراتـب احتمـال    . شوندحال اجراي سیستم هدف انتخاب می

موفقیت آمیز بودن حمله توسط مهاجم با سطح توانایی متوسـط را بـه نسـبت    

  .کندمهاجم با سطح توانایی پایین، بیشتر می

مـوال  مهاجمین با سطح توانایی بـاال مع : مهاجم با سطح توانایی باال -3

اي نفـوذ آشـنا   نویسی بوده و بـا ابزارهـاي حرفـه   دانش عمیقی از برنامه داراي

ها کامال آشنا بوده این مهاجمین با اطالعات الزم براي نفوذ به سیستم. هستند

این مهاجمین . کنندو مراحل نفوذ به سیستم هدف را نیز به طور کامل طی می

تشـخیص داده و بـراي    هاي کامپیوتريها را در سیستمپذیريتوانند آسیبمی

بنـابراین  . جدید بنمایندبرداري بهرهبرداري از آنها شروع به ایجاد کدهاي بهره

  این گونه از مهـاجمین معمـوال داراي ابزارهـاي منحصـر بـه فـرد و کـدهاي        

برداري بهرهدر این حالت مجموعه کدهاي .هستندخصوصی خود برداري بهره

  مجموعـه کـدهاي   .که در اختیار مهاجم قرار خواهـد گرفـت، متفـاوت اسـت    

  اي که در اختیار مهـاجم قـرار داده شـده اسـت، متشـکل از کـده      برداري بهره

ایـن  . اي تجـاري اسـت  بـرداري حرفـه  برداري خصوصی و کدهاي بهـره بهره

ال دهند که با احتمبه مهاجم سطح باال اجازه میبرداري بهرهمجموعه کدهاي 

در .در امـان بـاقی بماننـد    IDS/IPSهـاي  بسیار زیادي از تشخیص سیسـتم 

دو بخش اصلی مـدل،  . کننده آورده شده استمدل سطح باالي حمله 3شکل 

هـاي  ش پاسـخ، پاسـخ  بخش پـرداز . قسمت تولید حمله و پردازش پاسخ است
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دهنـده را پـردازش کـرده و محمولـه مناسـب را اسـتخراج       رسیده از سـرویس 

فی کـه از سـطوح مختلـف    یدر قسـمت تولیـد حملـه، برحسـب تعـار     .کندمی

سازي شده کننده آورده شد، سه بخش تولید حمله در سطوح مختلف مدلحمله

و Attacker Skillبر حسب سـطح توانـایی انتخـاب شـده در مکـان      . است

  .ها اجرا خواهد شدکی از این انتقالی4مطابق شکل 

p

p
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  کنندهملهمدل سطح باالي ح: )3(شکل

سازي فرایند نفوذ بـه صـورت   مهاجم با سطح توانایی متوسط مدلبراي 

کنید، این مهـاجم ابتـدا،   همانطور که مشاهده می. صورت گرفته است 5شکل 

بـراي ایـن کـار    . نمایدآوري اطالعات در مورد سیستم هدف میاقدام به جمع

ده و سپس اقـدام  دهنده را استخراج کرمهاجم ابتدا نوع سیستم عامل سرویس

ک از آنهـا  هاي در حال اجرا بر روي هریـ هاي باز و سرویسبه شمارش درگاه

  کـد  ) و بـا توجـه بـه آنهـا    ( پس از بـه دسـت آوردن ایـن اطالعـات     . کندمی

برداري در مدل ساختار رنگ کدهاي بهره. شودبرداري مناسب انتخاب میبهره

  .تعریف شده است6نشان داده شده در شکل ایجاد شده به صورت 

if s=high
then 1`p
else
empty
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then 1`p
else
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  سازي تولید حمله در سطوح متفاوتمدل: )4(شکل

دهنده، دو اتفاق ممکـن اسـت   پس از دریافت شدن بسته توسط سرویس

دهنـده بـه آن   یا بسته یک بسته طبیعی درخواست بوده که سـرویس . رخ دهد

هـاي  است که توانسته از الیـه  برداريبهرهدهد و یا بسته، یک بسته پاسخ می

در این حالت باید مشخص . دهنده برسدی شبکه عبور کرده و به سرویسدفاع

دهنده آسیب زده و از آن تواند به سرویسمیبرداريکه آیا این بسته بهرهشود 

 Exploit infiltrationتعیین این موضوع در واحد .برداري کند یا خیربهره

success probabilityامکان برداريهدر صورتی که کد بهر. شودانجام می  

سـازي ایـن   مـدل . رسانی را داشته باشد، مرحله تخریب آغاز خواهد شـد آسیب

در نهایت نیز با توجـه  . انجام شده استExploiting Stageمرحله در واحد 

پذیري، میزان تاثیر آن بر دسترسبرداريبه اطالعات استخراج شده از کد بهره

.شدمحرمانگی و جامعیت سیستم مشخص خواهد 
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  سازي فرایند نفوذ مهاجم با سطح توانایی متوسطمدل: )5(شکل

  

  
  برداريساختار رنگ کد بهره): 6(شکل 

نیز وظیفـه نصـب و نگهـداري راه    کننده راه حلهمچنین واحد پردازش

مـدل ایجـاد شـده بـراي      7در شکل . را بر عهده دارد IPSهاي رسیده از حل

هاي این مدل تعیـین  از مهمترین بخشکی ی.دهنده آورده شده استسرویس

بـراي  . تواند به سیستم آسیب برساند یا خیرمیبرداريبهرهآن است که آیا کد 

هـاي بـاز و  ، درگـاه د پارامترهایی همانند سیستم عامـل بای موضوعتعیین این 

ها،هدف، شماره نسخه سرویسهاي ستمهاي در حال اجرا بر روي سیسرویس

ـ د راه حل براي آسیببردار دسترسی و وجو ه قـرار گرفتـه در   پذیري مورد حمل

وظیفـه تطبیـق   برداري بهرهواحد تعیین احتمال موفقیت کد .نظر گرفته شوند

، ابتدا بـردار  برداريبهرهکدپس از دریافت یک . این پارامترها را بر عهده دارد

 با نحوه دسترسی مهـاجم بـه  اگر بردار دسترسی. شودبررسی میآن  دسترسی

در . رویـم دهی مـی اشته باشد به مرحله بعد در تطبیقدهنده مطابقت دسرویس

سـه دسـته   براي بـردار دسترسـی   CVSS[10]استاندارد امتیاز دهی امنیتی 

:کلی در نظر گفته شده است

ر روي سیستم هدف ببرداريبهرهدر این حالت براي آنکه کد : محلی -1

ستم هدف دسترسی فیزیکی دشته باشـد و  کننده یا باید به سیموثر باشد، حمله

را بر روي سیستم اجرا کند و یا باید در یـک  برداريبهرهبه صورت محلی کد 

  .شبکه محلی با سیستم هدف قرار داشته باشد

بـرداري، حملـه   بهرهدر این حالت براي موثر بودن کد : شبکه مجاور -2

در شبکه مجاور سیسـتم   باید) برداريبهرهو یا نقطه فرستاده شدن کد ( کننده

و  192.168.0.1برداري بهرهبه عنوان مثال اگر آدرس فرستنده کد . هدف باشد

باشد، به دلیل آنکه مهاجم در زیر شـبکه   192.176.10.2آدرس سیستم هدف 

  .تواند تاثیر گذار باشداو نمیبرداري بهرهمجاور سیستم هدف قرار ندارد، کد 

  تولیـد شـده توسـط مهـاجم     بـرداري  هـره بدر این حالت کـد  : راه دور-3

در شـبکه   نتواند از راه دور و بدون نیاز به دسترسی محلی یـا قـرار داشـت   می

  .موثر واقع شود ،مجاور

96



p

p

(target_address,sender_address,port,"FAIL")

(sender_address,target_address,port,payload)

p

p

p p

Can Exploit
Inflitrate the System

Exploit Inflitration Success Probability
Reset Time

@+expTime(100)

POS

Packet

POS

POS

1`(80,"Apache","2.0.4")++
1`(21,"FTP","2.4")++
1`(25,"SMTP","2.3")

Port_Service_Version

POS

1`p

POS

Packet
was malicious

Packet

Packet

Packet

Exploit Inflitration Success Probability

RecievedPacket
InIn

Reset Webserver

Solution
Processor

Solution ProcessorSolution Processor

Shutdown Webserver
The System Comes
to a complete Halt.

Response Packet

OutOut

IPS Solution
Message

InIn

IDLE

Malicious Packet
Archive

Process Packet

Process PacketProcess Packet

Solution_Record

Availability_Impact

Confidentiality_Impact

Solution Database

Solution_Database

Installed Services

Integrity_Impact

ZeroDay_Exploit

Confidentiality Impact

Availability Impact

Exploiting

Exploiting StageExploiting Stage

Not Infected

Uneffective
Attack

infected

Integrity Impact

  
  دهندهمدل سرویس: )7(شکل

برداري با سیسـتم عامـل   از کد بهرهیدر مرحله دوم سیستم عامل مورد ن

  در مرحلـه بعــد،   ،بیـق در صـورت تط . شــوددهنـده تطبیـق داده مـی   سـرویس 

هاي در حال اجرا بر روي هرکدام از آنها تطبیـق داده  هاي باز و سرویسدرگاه

پـذیریی کـه کـد    گردد که آیا براي آسیبدر نهایت نیز بررسی می. خواهد شد

. نماید، راه حلی نصب و اجرا شده اسـت یـا خیـر   از آن استفاده می برداريبهره

قـادر بـه   برداري بهرهکد ذیري وصله شده باشد،پاگر به عنوان مثال آن آسیب

 بـرداري بهرهپس از آنکه کد . برداري از آن نخواهد بودتخریب سیستم و بهره

در این قسمت مدت . شویموارد مرحله تخریب می ،تاثیرگذار تشخیص داده شد

با موفقیت اجرا شده و تاثیر خـود   برداريبهرهزمانی طول خواهد کشید که کد 

ایـن زمـان، کـه بـراي آن اصـطالح زمـان       . دهنده بگذاردروي سرویسرا بر 

 برداريبهرهتخریب آورده شده است به میزان زیادي به پیچیدگی دسترسی کد 

بیشتر باشد مدت زمان  برداريبهرهبه هر میزان که پیچیدگی کد . وابسته است

  . اجراي موفق آن نیز بیشتر خواهد شد

  ارزیابی مدل-4

. را در نظر گرفت ییدل و نمایش معیارهاي عملیاتی باید سناریوبراي ارزیابی م

ــزار    ــین ســناریو و پیکربنــدي مناســب  عناصــر، مــدل توســط اب پــس از تعی

[11]CPN Tool سازي شـده و معیارهـاي مختلـف از طریـق تعریـف      شبیه  

بـراي هـر کـدام از ایـن     . شوندهاي داده مناسب، محاسبه میکنندهآوريجمع

. در نظـر گرفتـه شـده اسـت     1ساده نشان داده شده در شکل  سناریوها شبکه

، FTPهـاي  دهنده داراي سیسـتم عامـل لینـوکس بـوده و سـرویس     سرویس

Apache  وSMTP در حال اجـرا   25و  21،80هاي به ترتیب بر روي درگاه

اجـازه   80و  21هـاي  ز تنها به ترافیک ورودي به درگاهدیواره آتش نی. هستند

در طـول  دهنده ، تغییرات زمان پاسخ سرویس8در نمودار شکل ..دهدعبور می

  .سازي آورده شده استیهشب

  
اي با تاثیر جزئی بر دهنده در حملهزمان پاسخ سرویس: )8(شکل

  پذیريدسترس

منطبـق بـر تعریفـی اسـت کـه در مسـتندات       نمودار به دست آمده این 

CVSS  ـ   بـراي  . اسـت  پـذیري آورده شـده   بـر دسـترس   یدر مورد تاثیر جزئ

هـاي  خاموش با طول بـازه /از یک فرایند روشن ،پذیري جزئیسازي تاثیرشبیه

پذیري به صورت جزئی تحت که دسترساز آنجایی. تصادفی استفاده شده است

تغییـرات  . شـود تاثیر قرا گرفته است، زمان پاسخ نیز دچار نوسانات شـدید مـی  

  .است 9زي مطابق شکل سادر طول شبیهنیز دهنده پذیري سرویسدسترس

  
اي با تاثیر جزئی بر دهنده در حملهپذیري سرویسدسترس: )9(شکل

  پذیريدسترس

  
اي با تاثیر جزئی بر روي زمان انتظار میزبان در حمله: )10(شکل

  پذیريدسترس

  شده حمالت سایبريساز توزیعشبیه-5

یـک شـبیه    شده در بخش قبلی، در این قسمتر مبناي مفاهیم تئوري مطرحب

که ساز طراحی شده شبیه. شده حمالت سایبري معرفی خواهد گردیدساز توزیع

سازي مبتنی بر معماري سطح باال پیادهنیز نشان داده شده است،  11در شکل 

تواننـد در قالـب   سازي میهاي مستقل شبیهدر این معماري بخش. شده است

ده و با یکـدیگر ارتبـاط   سازي متصل شهاي مختلفی به فدراسیون شبیهفدرال

هـا از دو  معماري سطح باال براي برقـراري ارتبـاط میـان فـدرال    . برقرار کنند

ــی  ــانیزم کل ــتادن  Publish/Subscribeمک ــتفاده  Interactionو فرس   اس

هـا  شده، سه دسـته کلـی از فـدرال   ساز حمالت سایبري توزیعدر شبیه.کندمی

  :این سه دسته عبارتند از. وجود دارد

در این فدرال . سازي استاین فدرال بخش اصلی شبیه: فدرال شبکه -1

هاي مختلفی قرار گرفته است که مهمترین آنها عبارتند از طراح شبکه، قسمت

  .شبیه ساز و بخش گزارش گیري

اي کـه در  کننده به وسـیله برنامـه  در این فدرال، حمله: فدرال مهاجم-2

توانـد از امضـاي   مهـاجم مـی  . نمایدمیگیرد شروع به حمله اختیارش قرار می

اسـتفاده   OSVDBپـذیري  برداري موجود در پایگاه داده آسـیب کدهاي بهره

سازي قادر است اعمال کننده در حالت اجراي تعاملی شبیههمچنین حمله. کند

هـا و  ها همانند شمارش سیسـتم عامـل و سـرویس   الزم براي نفوذ به سیستم

  .انجام دهدهاي باز را نیز پویش پورت

هـاي تشـخیص   ها به دو دسته کلی سیستماین فدرال: فدرال مدافع -3

بـراي شـبیه   . شوندبندي میکننده از نفوذ تقسیمهاي پیشگیرينفوذ و سیستم

هاي مبتنی بر امضـا کـه    IDSهاي تشخیص نفوذ از نحوه کار سازي سیستم
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بـراي  . شده اسـت هاي امروزي هستند الگو برداري گونه رایج موجود در شبکه

  .استفاده شده استSnortاین کار نیز از مجموعه قواعد 

  
  شده حمالت سایبريساز توزیعمعماري شبیه): 11(شکل 

جعل سرویس دهنده نام طراحی شده در شبیه ساز در  نمونه اي از سناریوي

  .نمایش داده شده است 12شکل 

  
دهنده نام در شبکه طراحی شده براي حمله جعل سرویس): 12(شکل 

  سازشبیه

شـباهت  -که ترافیک موجود در اینترنـت داراي خاصـیت خـود   از آنجایی
  4پـارتو  -سـازي ترافیـک از فراینـد انفجـاري پواسـن     ، براي شـبیه [12]است3

  . استفاده شده است

گیري نتیجه-6

هاي پتري رنگـی زمـانی سلسـله    سازي فرایند نفوذ به وسیله شبکهمدل

بزرگترین مزیت این روش توانایی ایجـاد  . فراوانی است مراتبی، داراي مزایاي

سـازي  چارچوبی از عناصر قابل استفاده مجدد و قابل اتصال به هم براي مدل

گسـترش ایـن   همچنین با . هاي متفاوت استهاي مختلف با پیکربنديشبکه

تـوان بـا اسـتفاده از    شده حمالت سایبري میساز توزیعمدل و ایجاد یک شبیه

هاي خـود یـاري   سازي، مدیران شبکه را در ارزیابی امنیتی شبکهشبیه رویکرد

  .دهی کردکرده و نیز آنها را تمرین

  تشکر و قدردانی

مرکز (سسه تحقیقات ارتباطات و فناوري اطالعات ؤماین مقاله با حمایت مالی 

سسه تشکر و ؤاین م بدین وسیله از. انجام شده است) نتحقیقات مخابرات ایرا
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3 Self similarity
4 Poisson-Pareto Burst Process

98




