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مهاجمان سايبري قادرند با استفاده از حملههاي جلوگيري از خدمترساني ،تأثيرهاي بسزاايي بزر ميابزانهزاي
شبکة رايانهاي بگذارند .مدافعان با استفاده از انواع روشهاي دفاعي ازجمله فيلترينگ به دفاع ميپردازند .در چنين
شرايطي تعيين وضعيت شبکة قرباني سخت و پيچيده ميگردد .براي ارزيابي وضعيت صحنة نبرد سايبري ضروري
است ،مهاجم و مدافع مورد ارزيابي قرار گيرند که اين مقاله ،چارچوبي کلي را براي اين منظزور پيشزنهاد داده و در
ادامه ،تنها وضعيت قرباني مورد ارزيابي قرارگرفته است .در اين تحقيق ،رصد قرباني در دو حالت تک حز گزري
و شبکة ح گري با انواع احتمالهاي فيلترينگ و خرابي ح گر مورد مدلسازي و شبيهسازي قرارگرفتزه اسزت.
در حالت تک ح گري مياان دقت تشخيص ح گزر بزا افزاايش فيلترينزگ و ميزاان خرابزي ،کزاهش مزييابزد؛
بهگونهاي که در  ٪5فيلترينگ ،با افاايش خرابي ح گر از صفرتا  ،%55دقت اندازهگيري از  ٪79بزه  ٪97کزاهش
مييابد .با افاايش فيلترينگ مشاهده ميشود که تأثيرگذاري خرابي ح گر ،کاهش مييابد؛ بهگونهايکه اثرگزذاري
در  ٪055فيلترينگ ،دقت اندازهگيري در  ٪97ثابت مانده است ،همچنين با استفاده از روش  nگرام (بزا  nهزاي 2
تا  )9تالش شد با امکان خطايابي ،دقت تشخيص را از  %55به  %97بهبود داد .در حالت شبکة ح گري مالحظزه
شد که بخشي از ح گرها قادرند قرباني را رصد کنند و از اينرو جدول نگاشتي تهيه شد تا رابطزة حز گرهزاي
بينا را با مياان فيلترينگ و خرابي نشان دهزد .در ادامزه تحقيزق ،داده حز گرهزا بزا روشهزاي ميزانگينگيزري و
رأيگيري مورد تلفيق قرار گرفت که رأيگيري  9تايي بيشترين دقت ( )%75را نسبت به سايرين داشت .بااينحزال
عدم قطعيت باقيمانده ،با ارائة دو روش تشخيص روند فيلترينگ و تشخيص روند تزأخير پاسز خزدمترسزاني،
پيشنهاد گرديد .در پايان براي آگاهي از وضعيت ميابان تحت حمله ،چارچوبي ارائه شده است.

 .5-2اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
 .5-5بيان مسئله

مهاجم سايبري ،زماني ميتواند اقدامهاي مؤثري

شبکة بات ،0مجموعهاي از ميابانهايي 2است که

داشته باشد که بتواند اثر حمالت خود را بر روي

تحت تسلط سامانة فرماندهي و کنترل مهاجم سايبري

خدمت رسانيهاي قرباني مشاهده کند ،از اينرو آگاهي

براي مقاصد گوناگوني ازجمله شناسايي ،رصدگري و

يافتن از وضعيت صحنة نبرد سايبري ضرورت پيدا

حملة منع خدمت توزيعشده 7مورد استفاده قرار

ميکند و نياز است چالشهاي اين حوزه ،شناسايي

ميگيرند

).(Hohlfeld, et.al, 2014:3

در حملة منع خدمت

شده و براي آن راهکارهاي ارائه شود.
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توزيعشده مهاجمان با فرمان به شبکة بات ،سيلي از
بستهها را به سمت قرباني گسيل کرده و آن را از کار
مياندازند

 .5-9هدف تحقيق

 .(Daniel,در رصد و آگاهي از

هدف اصلي اين پژوهش ،ايجاد آگاهي وضعيتي از

وضعيت حملههاي دي داس و تأثير آن بر روي قرباني،

صحنة نبرد سايبري است؛ بهگونهاي که بتوان وضعيت

باوجود تمهيدهاي امنيتي ازجمله فيلترينگ 9و غيره

هدفهايي که مورد هجوم هستند را بهدرستي درک

.(Kanich,

کرد و تأثير حمالت آنها را در چگونگي خدمترساني

بديهي است دسترسي به منابع قرباني و شاهراههاي

قرباني ،مشاهده نمود ،از اينرو هدفهاي فرعي

ارتباطي ميتواند در کاهش عدم قطعيت بسيار مؤثر

پيبردن به چالشهاي رصدگري توسط ح گرهاي

باشد ،ولي به علت عدم دسترسي به منابع باال ،رصد

سايبري (در سطح بسته) و شناسايي عوامل عدم

اثرگذاري حملهها در هالهاي از ابهام باقي ميماند.

قطعيت و يافتن راهحلهايي است که بتواند موجب

ح گرها (فني و بشري) يا ديدبانها وظيفة رصدگري

کاهش بيدقتي در تشخيص وضعيت ماشينهاي تحت

را بر عهده داشته و تأثيرگذاري بساايي در آگاهي

حمله شود و در نهايت ،چارچوبي ارائه شود که آگاهي

وضعيتي صحنة نبرد دارند؛ بهگونهاي که تأثير آن بيش

از وضعيت صحنة نبرد سايبري را با دقت ترسيم کند.

)et.al, 2013

شرايط عدم قطعيت حاکم است

)et.al, 2008

از  ۵5درصد بوده ) (Petersen, et.al, 2006:159-164و بخش
شرايط عدم قطعيت را به وجود آورده و موجب

مانيتورينگ يا پايش شبکه از پرکاربردترين

از

فعاليتهايي است که مدير شبکه براي مديريت بهتر و

خدمترساني قرباني در شرايط عدم قطعيت ،مسئلة

باالبردن کارايي شبکه به آن نياز دارد که پايش تمامي

اصلي تحقيق حاضر است که محقق بهدنبال حل علمي

دستگاهها اعم از ماشينهاي خدماتدهنده ،مسيريابها،

آن است.

سوئيچها ،ديوارههاي آتش ،منبع تغذيه بدون وقفه و ...

تشخيص

غلط

ميگردد،

بنابراين

ارزيابي

را شامل ميشوند ،از اينرو بهراحتي ميتوان از
1. Botnet
2. Host
)3. Distributed Denial of Service (DDoS
4. Filtering
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اباارهاي مانيتورينگ براي صحت يا عدم صحت
کارکرد دستگاههاي فوق آگاه شد و حتي با پايش
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مهم خطاها (خرابي ح گرها ،عوامل ناشناخته و )...

 .5-4پيشينة تحقيق

مياان مصرف آنها آگاه شد و وضعيتهاي بحراني

اليههاي دوم و سوم با استفاده از مدل بازي مارکوف و

سامانه را کشف و مورد رسيدگي قرار داد ).(Barth, 2008

مجموع موجوديتهاي سلسلهمراتبي به ارزيابي

بديهي است کارکرد اباارهاي باال ،وابسته به

وضعيتها و تهديدها دست يابند .ايشان روش بازي

دسترسيهاي مجاز به تمامي سامانهها بوده و براي ساير

مارکوف 5را بهمنظور تخمين و باورپذيري هر يک از

پايشکنندگان امکانپذير نميباشد .در حال حاضر در

الگوهاي حمالت سايبري مورد استفاده قرار داد .اشکال

مواجه با حمالت دي داس ،امکان رصد و پايش ،فقط

اين روش اين است که اين آگاهي وضعيتي بر روي

با استفاده از دسترسي به مسيريابهاي اصلي و

ماشينهاي قرباني قابل حصول است و از منظر ديدباني

بينالمللي و آن هم فقط توسط صاحبان فناوري و نيا

قابل بهرهبرداري نيست .در مقالهاي آقاي ارنه ولال و

توسط مالکان ماشين خدماتدهنده (قرباني) امکانپذير

همکاران سرورهاي فرماندهي و کنترل 09 ۵شبکة بات

است ) ،(Waichal, et.al, 2013ولي اين دسترسي نميتواند

 DIRTJUMPERو  YODDSرا مورد مانيتورينگ قرار داده و

توسط ديگران مورد استفاده قرار گيرد .راه ديگر اين

توانستهاند ،هدفهاي مورد حملة منع خدمت توزيعشده

است که رصد قرباني با استفاده از شبکة ديدباني انجام

را روي شبکه فوق ضبط کنند) ،(Welzel, et.al, 2014سپ

ميشود که ديدبانها مبادرت به اندازهگيري پاس زماني

آنها با استفاده از انواع اندازهگيريها از قبيل زمان پاس

خدمترساني قرباني و

DNS

و سرعت انتقال اطالعات

TCP

و تحليل محتواي

HTTP

توانستند دسترسپذيري

وجود فيلترينگ در مسير ديدبانها شرايط عدم قطعيت

 %۵5قربانيها توسط حمالت

بهشدت

به وجود ميآيد و اندازهگيريها کمدقت ميشوند

آسيبپذير هستند و حمالت کمتري به شکست منجر

)et.al, 2008

 .(Kanich,آثار اين روشها را ميتوان در

ميشوند .در تحقيق يادشده ،مبناي کار محقق،

از

مانند

بهرهمندي از دسترسي به مسيريابهاي کليدي بوده

مالحظه نمود و شاهد بيدقتيهاي آن

است که براي همگان ميسر نميباشد .در مقاله آقاي

بود .آقاي شان و همکاران ) ،(Shen, et.al, 2007در صدد

سايريل بنوارت ادعا کرده که ميتوان از راه دور بدون

ارائة آگاهي وضعيتي دفاع سايبري هستند که بتوانند در

نصب ابااري در ماشين قرباني ،مبادرت بهاندازه گيري

الية صفر ادغام با دريافت دادههاي هشداري از

اثر حملة ديداس 9کرد ) .(Bannwart, 2012او در محيط

ح گرهاي تشخيص نفوذ 2و جلوگيري از نفوذ 7و

آزمايشگاه نشان داد که حملة فلشکرود بر روي دو

وقايع ثبتشدة سامانه ،9آنها را مورد پااليش قرار دهند

معيار گذردهي مفيد (داخلي) و زمان رفتوبرگشت

برخي

وبگاههاي

www.24x7.com

مانيتورينگ

DDOS
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ميکنند که با توجه به خرابي ح گرها و احتمال

قربانيها را ارزيابي کنند .آنها نشان دادند که بيش از

معتبر
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پردازندهها ،حافظه و ذخيرهسازهاي سخت ،0ميتوان از

و در الية يک ،به ارزيابي هدف (شي) پرداخته و در

. Hard Disk
). Intrusion Detection Sensors (IDS

. Markov

). Intrusion Prevention Sensors (IPS

. Command & Control

. System Logs

. DDoS
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خدمترساني (خارجي) تأثيرگذار است و ضريب

حقيقت نيست ،همچنين اگر تمامي ح گرها در

همبستگي مثبتي بين آنها وجود دارد .طرح پيشنهادي

معرض فيلترينگ قرار بگيرند ،طبق طرح پيشنهادي،

وي ،براي محيطهايي که داراي عدم قطعيت (شرايط

تمامي حسگرها از روند محاسبهها خارج شده و قادر

فيلترينگ) است ،پاسخگو نميباشد .آقاي پنگ و

به اندازهگيري تأثير حمله نخواهند بود و ارزيابي

همکاران نيا براي ارزيابي تأثير حملة منع خدمت،

نادرستي را از وضعيت قرباني اعالم ميکنند .بنابراين

شاخصهايي همچون مصارف پهناي باند ،پردازش،

روش پيشنهادي نويسنده ،براي دو مشکل باال ،داراي

حافظه ،تأخير زمان پاس  ،گمشدن بسته ،زمان

راهحل ميباشد ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که

(موردنياز) بازيابي ،روشهاي حمله (مصرف منابع ،از

کارهاي انجامشده در مورد مانيتورينگ ،پاسخگوي

کار انداختن خدمت و از کار انداختن سامانه) را در

شرايط عدم قطعيت نميباشند و عموم آنها نيا نيازمند

در آورده و تأثير  05نوع حملة

همکاري خدماتدهندگان و همچنين دسترسي به

شبيهسازيشده را با استفاده از خوشهبندي ترکيبي

مسيريابهاي کليدي ميباشند ،از اينرو تحقيق پيشرو

خاکستري مورد ارزيابي قرار دادند و توانستند حمالت

در نظر دارد چالشهاي رصدگري ماشينهاي

دهگانه را به چهار دسته ضعيف ،معمولي ،خوب و

خدماتدهنده را با استفاده از مدل پيشنهادي هموار کند.

قالب يک ماتري

خيلي خوب تقسيم نمايند

)et.al, 2011:139-149

.(Peng,

اشکال اين روش آن است که نميتوان شاخصهاي

 .5-1پرسش تحقيق

فوق را (بهجا تأخير زمان) بدون همکاري از ماشين

 .5-1-5پرسش اصلي

قرباني به دست آورد .آقاي ژانگ و همکاران تالش

رصد خدمترساني قرباني تحت حملة منع خدمت

کردهاند از يک روش تلفيق داده چند منبعي (ح گر)

توزيعشده چگونه است؟

براي ارزيابي تأثير حملة منع خدمت استفاده کنند
)et.al, 2010:91-96

 .(Zhang,آنها با استفاده از تعدادي

ماشين در نقاط مختلف شبکة مبادرت به اندازهگيري

( )0چالشها و موانع شبکة ح گري سايبري در

تأخير زماني ماشين قرباني کرده و دادههاي

مواجه با دسترسپذيري به ماشينهاي تحت حملة منع

پاس

گردآوريشده را پ

از پااليش ،مورد ادغام قرار داده و

با استفاده از محاسبة آنتروپي (تأخير پيش و پ

از حمله) به ارزيابي حمله پرداختهاند .اشکال روش
ژانگ زماني آشکار ميشود که تأخير زماني يک يا
اندکي از حسگرها در مقايسه با ساير حسگرها بسيار
کمتر باشد که در اين صورت برآيند حاصل از طرح
پيشنهادي وي ،عدد بارگي خواهد بود؛ بهعبارتي تأثير
حمله ،مثبت ارزيابي خواهد شد در حالي که اين ،کل

خدمت چيست؟
( )2چگونه ميتوان عوامل عدم قطعيت در شبکة
ح گري را کاهش داد؟
 .5-6روش تحقيق
در اين تحقيق با استفاده از مدلسازي و شبيهسازي
شبکة ح گري سايبري در سطح بسته به بررسي
عوامل عدم قطعيت ،تبيين وضعيتهاي متصور و
پيشنهادهاي کاهش عدم قطعيت و ارزيابي نتايج حاصل
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 .5-1-2پرسشهاي فرعي

پرداخته ميشود و دادههاي مورد نياز با استفاده از کد

نميتواند به اطالعات دسترسي پيدا کند و فقط در

برنامه نويسي  C++تهيه شده است.

خدمترساني آن ،اختالل به وجود ميآورد .حملههاي

 .5-7سازماندهي تحقيق
ساختار اين پژوهش در چهار بخش تنظم شده است
که فصل اول شامل بيان مسئله ،ضرورت و اهميت،
اهداف ،پيشينه ،پرسش و روش تحقيق است.
کلي ارزيابي صحنة نبرد اشاره شده و در فصل سوم به
يافتههاي تحقيق اعم از مدلسازي و شبيهسازي شبکة
حسگري سايبري ،چالشها و راهحلها پرداخته ميشود
و در پايان در فصل نتيجهگيري به جمعبندي و پيشنهاد
کارهاي آتي اشاره ميگردد.

توسط يک سامانه به يک سامانة ديگر انجام ميشود
(منع خدمت ساده) و نوع دوم حمالتي که توسط
چندين سامانه به يک سامانه انجام ميشود (منع خدمت
توزيعشده) که پيشرفتهتر از نوع اول است.
حمالت منع خدمت در مقياس هاي بسيار بارگ و
توزيع شده

عليه

يک

سامانه

).(Charalampos, et.al, 2004

انجام
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در فصل دوم به مباني نظري در قالب چارچوب

منع سروي

دو نوع ميباشند :نوع اول حمالتي که

مي شود

در اين حمالت ،تعداد

زيادي بسته از طريق صدها يا هااران ماشين براي از
کار انداختن منابع قرباني (شامل پردازنده ،حافظه و
پهناي باند شبکه) ارسال ميشود .گفتني است که اين
ماشينهاي

مهاجم،

تحت

عنوان

بات

شبکة

سازماندهي ميشوند .انواع روشهاي حمله وجود
 .2-5حملههاي منع خدمت توزيعشده
حملة منع خدمت ،تالش براي از کار انداختن

دارند که ميتوانند هر يک از منابع شبکه را مورد هدف
قرار دهند که بهطور نمونه ميتوان به

syn flood

و

سامانة کاربر يا سازمان است .در حملة منع خدمت،

flood

مهاجم تالش ميکند تا سامانهاي را از حالت پايدار

جلوگيري از خدمات توزيعشده ارائه گرديده است.

udp

اشاره کرد .در شکل ( )0معماري حمالت

خارج کند و يا سرعت سامانه را بهشدت کاهش دهد و
کاربران نتوانند از منابع آن استفاده کنند .هدف از اين
حمله اين نيست که به سامانه يا دادههاي هدف

شکل  .0معماري حمالت منع خدمت توزيعشده
)(Charalampos, et.al, 2004
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دسترسي پيدا کند ،بلکه هدف اين است که اجازة
خدمترساني به کاربران قانوني را بگيرد .هدفهاي
حملههاي منع خدمت شامل گسيل ترافيک عظيم
(بستههاي سيلآسا) بهسوي شبکة قرباني براي
جلوگيري از ترافيک مجاز شبکه ،قطع ارتباط بين دو
ماشين جهت عدم دسترسي به خدمات ،منع دسترسي
افراد به خدمات است .حملة منع خدمت بهعنوان يک
حملة غيرپيچيده شناخته ميشود به اينعلت که مهاجم
43

ماشين اين حمالت ،قدرتمندتر از ساير حمالت
بوده و تشخيص و مقابله با آنها نيا سختتر است.

ميتوان به شرکتهايي مانند اکاما 0و پرولگايک 2و يا
دانشگاه آالباما 7اشاره کرد.

براي ارزيابي تأثير اين نوع حمالت ،از معيارهايي
همچون محاسبه هاينة خسارت ،افت کيفيت خدمت،
بازدهي تراکنش ،تأخير در خدمت و غيره استفاده
ميشود.
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 .2-2ديدباني
بهمنظور نظارت بر وضعيت خدمات ارائهشده از
سوي خدمتدهندگان (ميابانها) ،نياز است آنها
همواره مورد رصد ديدبانهاي مستقل شبکه قرار
بگيرند .در اينجا ديدبانها وظيفهدارند از اقصي نقاط
(جهان) در بازههاي زماني مشخص نسبت به
دسترسپذير بودن خدمترساني پايش کنند .بديهي
است اگر از نقاطي ،عدم دسترسي وجود داشته باشد،
الزم است ماشين خدمترسان (ميابان) به سرعت مطلع
شده و نسبت به رفع مشکل اقدام نمايد .گفتني است
در مواجهه با حمالت دي داس ،مهاجم نيا درصدد
ديدباني از قرباني (خدمات مورد حمله) است .در اينجا
دسترسپذيري خدمات ،کيفيت خدمت (زمان پاس ) و
غيره انتظاراتي است که از ديدباني بايد حاصل کرد،
همچنين ديدباني را ميتوان براي اقدامهاي مهاجم در
نظر گرفت؛ بهگونهاي که بتوان مشخص کرد که از چه
با چه روشي (متدي) به کداميک از خدمات قرباني
حمله ميکند .در اينترنت اين ديدبانيها توسط
سازمانهايي انجام ميگيرد که به ترافيک شاهراهها و
مسيريابهاي اصلي دسترسي دارند .از اين جمله

ديدباني از ماشينهاي خدمترسان (قرباني) از چند
منظر قابل دستهبندي است:
دستة اول :با استفاده از يک يا چند کاربر ،ماشين
قرباني مورد رصد قرار ميگيرد.
دستة دوم :با استفاده از شبکة بات (رباتها) در اقصي
نقاط جهان بهصورت منظم ،مدافع يا قرباني رصد ميشود.
هماکنون

وبگاههايي

مانند

www.24x7.com

يا

 host_tracker.comيا  alertra.comاين کار را انجام ميدهند.
دستة سوم :با استفاده از صفحات اجتماعي که
ميابان (قرباني)ها ممکن است وضعيت وبگاه خود را
در آنجا اعالم کنند.
دستة چهارم :با استفاده از اظهارنظر مردمي در
وبگاههايي مانند  sitedown.coو غيره.
دستة پنجم :با استفاده از اظهارنظرهاي مردمي
نسبت به وضعيت ماشينهاي خدمترسان در
شبکههاي اجتماعي ،وبگاههاي خبري و غيره.
اين تحقيق در نظر دارد ديدبانيهاي دستة اول و
دوم را مورد کنکاش قرار دهد.
 .2-4مدل مفهومي آگاهي از وضعيت صحنة نبرد
سايبري
ح گرهاي رصد قرباني و شبکة بات مهاجم در
فضاي سايبري قرار دارند که مبادرت به ديدباني

1. Akama
2. Prolexic
3. Alabama
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نقاطي ،با چه تعداد ماشين مهاجم ،با چه پهناي باندي و

 .2-9انواع روشهاي ديدباني

ارزيابي وضعيت صحنة نبرد طرفين ناديک شد .در اين

وضعيت قرباني پرداخته ميشود .از اين رو رصدگري

ميان ،وجود يک آنتولوژي کارآمد ،تمامي بخشها را

تک حسگري و در ادامه چند حسگري (شبکهاي)

پشتيباني کرده و پرسش «چه کارهايي بايد کرد؟» را

مدلسازي شده و مورد شبيهسازي قرار ميگيرند .در

پاسخگو است ) .(Rizvi et.al, 2014در حالت کلي ميتوان

ادامه با انجام آزمايش در محيط شبيهسازي ،نتايج

ارزيابي وضعيت صحنة نبرد حملة ديداس را

ارزيابيشده و مياان دقت و خطاي مدلها ،اندازهگيري

بهصورت شکل ( )2متصور شد .مدل پيشنهادي با مدل

ميشوند .در انجام آزمايشهاي مربوط ،چند راهکار

و مدل سه الية آگاهي

(بهرهمندي از چند الگوريتم) براي تشخيص وضعيت

داراي همپوشاني

صحنة نبرد پيشنهاد ميگردد و براي صحت و

است با اين تفاوت که اين مدل توسط يک آنتولوژي

درستيابي آنها اقدام به شبيهسازي جامع کرده و با

نبرد ديداس پشتيباني ميگردد.

استفاده از معيارهاي کارايي ،آنها مورد سنجش و

پنج الية

1JDL

وضعيتي اندسلي

)(Yuan, 2015
2

)(Endsley, 2015
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ميکنند .در ادامه الزم است ادغام داده انجام شود تا به

اين خصوص انجام ميشود .در ابتدا به ارزيابي

ارزيابي قرار ميگيرند.
شکل  .2شماي کلي طرح پيشنهادي براي ارزيابي صحنة نبرد حمله
دي داس

همانگونه که در بخش پيش اشاره شد ،نياز است
ديدبانهاي سايبري مورد مدلسازي قرار گيرند،
بنابراين در دو مرحله مدلسازي تک ح گر و
مدلسازي شبکة ح گري انجام ميشود.
 .9-5مدلسازي تک حسگر
بهمنظور ارزيابي ديدبان تک ح گر ديداس ،مدل
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منطقي مربوط به شکل ( )7ارائه شده است.

سمت راست مربوط به قرباني و سمت چپ مربوط
به مهاجم است .بهمنظور تجايه و تحليل و ارزيابي
ديدبانهاي حمالت ديداس الزم است مدلسازي در

1. Joint Direction Literary
2. Endsley
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شکل  .7مدل منطقي ديدبان تک ح گر

ديدبان (ح گر) :داراي دو وضعيت ح گر سالم

5

يا خراب ۵است که نتايج کارش تشخيص وضعيت
مدل منطقی دیدهبان تک-حس گر

خدمترساني (قرباني) است.
تحليل اين مدل در شکل ( )9در چهار قسمت آمده

Up/down
Detect

Service

است:

Service
And

Internet

gate

Up/down
And

شرايط احتمالي فيلترينگ و خرابي ح گر

gate
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عناصر

Active/

Health/

Inactive

Failure

Filter

Sensor

مدل پيشنهادي

شامل

شکل  .9مدلسازي ديدباني حمالت دي داس از خدمترساني (قرباني) در

يک

ماشين

خدمترسان (قرباني) و سازوکار امنيتي فيلترينگ آن و
ديدبان است که نقش هر يک از عناصر به شرح زير
است:
ماشين خدمترسان (قرباني) :داراي دو نقش
خدمترساني 0و عدم خدمترساني 2است.
مکانيسم دفاعي فيلترينگ :داراي دو نقش اعمال

قسمت اول (سمت راست) وضعيت خدمترساني
را در دو حالت ارائه خدمترساني و عدم
خدمترساني نشان ميدهد که الزم است توسط
ح گر در قسمت چهارم تشخيص داده شود .قسمت
دوم مربوط به اعمال يا عدم اعمال فيلترينگ توسط
قرباني يا مسيريابهاي پشتيبان است .قسمت سوم

خدمترسان يا عوامل کمکي آنهاست ،بنابراين فعال

سالم يا خراب است و درنهايت ،قسمت چهارم مربوط

بودن آن موجب حجاب ح گر از قرباني ميگردد.

به سامانة تشخيص است که تعيين کند خدمترساني
توسط قرباني ارائه ميگردد يا خير؟
انتظار ميرود در صورت عدم فيلترينگ و صحت
ح گر ،مياان تشخيص دقيق بوده و در صورت

. Up
. Down
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. Active

. Health

. In Active

. Fail
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فيلترينگ 7و يا عدم اعمال فيلترينگ 9از سوي ماشين

مربوط به وضعيت صحت ح گر است در دو حالت

برقراري خدمترساني ،ح گر وجود خدمترساني را

بهدرستي رؤيت نمايد و وضعيت آن را بهطور صحيح

تشخيص بدهد و بالعک .

اطالع دهد .تمامي حاالت باال را ميتوان بهصورت
جدول ( )0در نظر گرفت که داراي احتمال وقوع

رفتار فيلترينگ به اينصورت است که اگر در مسير

مشخصي ميباشند.

ح گر قرار گيرد ،ح گر کور شده و ميتواند
خدمترساني قرباني را رصد نمايد .با خراب بودن
ح گر نيا سامانه تشخيص نميتواند قرباني را

جدول  .0نتايج حاصل از شبيهسازي ح گر حمالت دي داس در حالتهاي مختلف فيلترينگ و خرابي ح گر
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ETotal

EF

ET

TotalA

ATnS

ATS

%GTT

%GFF

TF+FT

TT+FF

GTT

GFF

TF

FT

499528
498032
496512
493488
487440
484352

0
0
0
0
0
0

0
5
10
20
40
50

TT

FF

0
0.025
0.05
0.1
0.2
0.25

0
0.045
0.086
0.16
0.278
0.327

0
0.003
0.007
0.015
0.037
0.054

1
0.975
0.95
0.9
0.8
0.75

1
0.955
0.914
0.84
0.722
0.673

1
1
0.99
0.99
0.96
0.95

0
0.3
0.7
1.5
3.9
5.7

0
4.7
9.5
19
38.5
48.5

0
0
100 0
23403 1520 97 2
46939 3054 94 5
94003 6068 90 9
187797 12073 79 20
235061 15008 74 25

FILTERING

احتمال دقت و خطا

مختلف
FAIL SENS

درصد فراوانیها

فراوانی دقت و خطاها در شرایط خرابی حسگر و فيلترینگهاي

500472
0
0
476921 1496 23551
453460 3016 47012
406519 6040 93953
312537 12088 187935
265447 15176 235025

 .9-2شبيهسازي رصدگر تک حسگر

ميدهد .حال با حداکثر احتمال خرابي مشخص،

بهمنظور درستيابي و ارزيابي مدل و مشخص

وضعيت صحت ح گر معين ميگردد و در نهايت،

شدن رفتار آن ،نياز است تا مدل باال با استفاده از

موجب تشخيص وضعيتهاي وجود خدمترساني يا

شبيهسازي در يک محيط عمليات ديدباني سايبري

عدم خدمترساني را فراهم ميآورد.

آزمايششده تا رفتار ح گر مورد بررسي قرار گيرد،
ازاينرو مدل فوق با استفاده از برنامة موجود در
پيوست (الف) که با زبان

C++

نوشته شده است ،مورد

پيادهسازي و اجرا قرار گرفت .اين برنامه يکميليون بار
خدمترساني را در دو حالت وجود خدمترساني و
عدم خدمترساني بهصورت تصادفي (با رعايت الگوي
تغييرات) در نظر ميگيرد ،همچنين با احتمالهاي
مفروض و سفارشي (حداکثر فيلترينگ مشخص)،
اعمال يا عدم اعمال فيلترينگ را بهصورت تصادفي
توليد کرده و نتيجه را در اختيار ح گر موردنظر قرار

بهمنظور ارزيابي دقيق مدل ،در يکميليون بار اجرا،
مياان احتمال فيلترينگ و خرابي ح گر طبق جدول
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اجرا گرديد؛ بهگونهاي که در هر بار ،وضعيت

 .9-2-5ميزان اندازهگيري دقت و خطاي تک حس گر

شمارة ( -2سمت چپ) با گامهاي کوچک و مشخص
در  7۵شبيهسازي ،افاايشيافته و نتايج استخراجشده
است .در جدول ( -0سمت چپ) FF ،مربوط به تعداد
نتايج خروجي ح گر است که وقتي خدمترساني
برقرار نبوده ،ح گر نيا آن را درست (عدم
خدمترساني) تشخيص داده است و

TT

مربوط به
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تعداد نتايجي است که وقتي خدمترساني برقرار بوده،

مشاهده ميشود که با هر درصد از خرابي ح گر

ح گر نيا آن را درست (وجود خدمترساني)

با افاايش فيلترينگ ،دقت اندازهگيري به سمت ٪97

تشخيص داده است .به همين ترتيب  FTمربوط به تعداد

کاهش و به آن همگرا ميشود؛ اين به آن معناست که

نتايج خروجي ح گر در حالتي است که سروي

مياان تغييرات فيلترينگ نسبت به تغييرات خرابي
را

حسگر تأثير بيشتري دارد ،همچنين اين نتايج نشان

برقرار نبوده ،ح گر به اشتباه ،وجود سروي

آن ميباشد .در

ميدهد در شرايط فيلترينگ ظهور عدم قطعيت بيشتر

ادامه  GFFمربوط به تعداد نتايج خروجي ح گر است

مشهود ميگردد؛ زيرا دقت تشخيص  55درصد بيانگر

برقرار نبوده ،بهدليل خرابي ح گر،

اوج نامعلومي تشخيص است .شکل (-۵الف و ب) نيا

را تشخيص داده

به ترتيب بيانگر جدول و نمودار مياان تشخيص

مربوط به تعداد نتايج خروجي

نادرست ح گر (خطاي تشخيص) در مواجه با شرايط

تشخيص داده است و
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که وقتي سروي

TF

نيا عک

بطوراتفاقي درست يعني عدم سروي
است ،همچنين

GTT

ح گر است که وقتي سروي

برقرار بوده ،بهدليل

خرابي ح گر ،بهطور اتفاقي درست (وجود سروي )
تشخيص داده است .در شکل ( -5الف و ب) به ترتيب

فيلترينگ و خرابي ح گر است.
شکل  .۵مياان خطاي تشخيص ح

گر

جدول و نمودار دقت تشخيص صحيح مدل نشان داده
شده است .همانگونه که در شکل (-5الف) مالحظه
ميشود مياان دقت تشخيص ح گر با افاايش
فيلترينگ و مياان خرابي ،کاهش مييابد؛ بهگونهاي که
در  ٪5فيلترينگ ،با افاايش خرابي ح گر از صفر تا
 ،%55دقت اندازهگيري از  ٪79به  ٪97کاهش مييابد،
همچنين با افاايش فيلترينگ مشاهده ميشود که
تأثيرگذاري خرابي ح گر ،کاهش مييابد؛ بهگونهاي
که اثرگذاري در  ٪055فيلترينگ ،دقت اندازهگيري در
 ٪97ثابت مانده است.

مياان تغييرات تأثيرگذاري خرابي ح گر کاهش
مييابد؛ بهگونهاي که در  ٪5فيلترينگ ،عامل خرابي
ح گر ،موجب افاايش دقت تشخيص نادرست از ٪2
به  ٪2۵ميشود ،درحاليکه همين تغييرات اثرگذاري،
در  ٪055فيلترينگ در  ٪55ثابت مانده است ،همچنين
مشاهده ميشود که با هر درصد از خرابي ح گر،
دقت تشخيص نادرست به سمت  ٪55افاايشيافته و
به اين مقدار همگرا ميگردد .اين نتايج نشان ميدهد در
شرايط فيلترينگ ظهور عدم قطعيت بيشتر مشهود
ميگردد؛ زيرا خطاي تشخيص  55درصد بيانگر اوج
نامعلومي تشخيص نادرست است .ميتوان مياان دقت
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شکل  .5مياان دقت تشخيص صحيح مدل

همانگونه که مالحظه ميشود با افاايش فيلترينگ،

و خطاهاي يک ح گر در شرايط مختلف (خرابي

تشخيصهايي که به وجود سروي

ح گر و فيلترينگهاي گوناگون) را اندازهگيري و

)(FT+TT

محاسبه نمود .نتايج در جدول (( )0سمت راست) آمده

وجود سروي

محاسبه ميگردد که خطاي تشخيص غلط
را تعيين ميکند.

ميزان خطاي تشخيص غلط عدم سرويس :AEnS 4اين

است که عوامل آن به شرح زير است:
دقت تشخيص صحيح وجود سرويس :)ATS( 5اين

خطا مربوط به اندازهگيري غلط عدم سروي

دقت مربوط به اندازهگيري صحيح وجود سروي

ح

توسط ح گر است ،بنابراين در آزمايش انجامگرفته

تشخيصهاي غلط

()TF

به عدم سروي

ختم شده است

نسبت بهکل تشخيص

(درست يا غلط)هايي که به وجود سروي
است

)(TT, FT

ختم شده

محاسبه ميگردد که دقت تشخيص

صحيح وجود سروي

توسط

گر است ،بنابراين در آزمايش انجامگرفته مياان
نسبت بهکل تشخيصهايي که
)(TF+FF

محاسبه

ميگردد که خطاي تشخيص غلط عدم سروي

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

مياان تشخيصهاي درست

TT

ختم شده است

را

تعيين ميکند.

را تعيين ميکند.

دقت تشخيص صحيح عدم سرويس :)ATnS( 2اين
دقت مربوط به اندازهگيري صحيح عدم سروي

معادله ()3

توسط

معادله ()4

ح گر است ،بنابراين در آزمايش انجامگرفته مياان
تشخيصهاي درست  FFنسبت بهکل تشخيصهايي که
به عدم سروي

ختم شده است

)(FF+TF

محاسبه
را

ميگردد که دقت تشخيص صحيح عدم سروي
تعيين ميکند.

دقت کل :TotalA 1دقت کل از مجموع تشخيص
صحيح سروي

 TTو تشخيص صحيح عدم سروي

 FFنسبت بهکل تشخيصها است.
خطاي کل :ETotal 6خطاي کل از مجموع تشخيص
غلط وجود سروي

معادله ()1

سروي

معادله ()2

()FT

و تشخيص غلط عدم

( )TFنسبت بهکل تشخيصها حاصل ميشود

).(David, et.al, 2011:37-63

اين خطا مربوط به اندازهگيري غلط وجود سروي
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ميزان خطاي تشخيص غلط وجود سرويس:AES 9

معادله ()5
معادله ()6

توسط ح گر است ،بنابراين در آزمايش انجامگرفته
مياان

تشخيصهاي

غلط

()FT

نسبت

بهکل

. Accuracy True detection for exist Service

. Accuracy Error Detection for not Exist Service

. Accuracy True Detection for not Exist Service

. Total Accuracy

. Accuracy Error Detection for Exist Service

. Total Error
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جدول  .2مياان همبستگي دادهها نسبت به يکديگر
)r(GFF, DFF

)r(GTT,DTT

)r(GTT,GFF

)r(TT-FF, TF-FT

)r(FF,FT

)r(TT, DTT

)r(TT,TF

-0/998640123

0/134071378

0/999971585

-0/999938953

-1

0/999606399

-1

با استفاده از جدول ( )2ميتوان به مياان همبستگي
دادهها نسبت به يکديگر پي برد که نتايج در جدول ()5
آمده است .با توجه به مقادير بهدستآمده از جدول ()2
ميتوان نتايج را به شرح زير مورد تحليل قرار داد:
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)DFF

 :r(GFF,ضريب همبستگي  -5.77بيانگر اين

است که اين دو عامل ،ارتباط معکوس و تقريباً کاملي
با يکديگر دارند؛ به عبارتي افاايش  GFFبه همان نسبت
باعث کاهش  DFFخواهد بود و بالعک .
):r(TT-FF, TF-FT

ضريب همبستگي  -5.77بيانگر

اين است که اين دو عامل ارتباط معکوس و تقريباً
کاملي با يکديگر دارند؛ به عبارتي افاايش

TT-FF

به

همان نسبت باعث کاهش  TF-FTخواهد بود و بالعک .

روشها) ميتوان آن را جهت خطايابي و اصالح
تشخيص مورد استفاده قرار داد.
در اين تحليل وقتي ح گر ،وضعيتي را تشخيص
ميدهد ،به  nگام تشخيص پيشين خود نيا نگاه ميکند و
الگوي دنباله کنوني را از دنبالههاي گذشته (که آموزش
ديدهاند) جستوجو کرده و مياان تخمين را از
ناديکترين شباهتهاي آموزش ديده ،استنتاج ميکند و
برآوردي جديد از تشخيص ارائه ميگردد .براي اين
منظور ،آزمايشي از مانيتورينگ يک قرباني بر روي 0555
داده انجام شده است ،از اينرو در ابتدا رفتار دنبالهوار
اين مجموعه داده ،با دنبالههاي  7 ،2و 9تايي محاسبه و
ثبت ميشود .باتوجه به طول دنبالهها ميتوان انتظار
حالت در نتايج هر دنباله ظاهر شود .حال

 .9-2-2خطايابي و اصالح تشخيص

داشت که

اگر در نظر باشد خطاهاي ناشي از فيلترينگ و

فرآواني هر يک از دنبالهها محاسبه شده و بهعنوان رفتار

خرابي ح گر کشف و تصحيح شود ،ميتوان از

آموزشي يک خدمترسان (خاص) ثبت ميگردد .پ

از

روشهاي گوناگوني مبادرت به انجام اين کار کرد .در

انجام مرحلة يادگيري با داده آموزشي ،ميتوان دادههاي

اينجا نشان داده ميشود که با استفاده از ويژگي رفتار

تشخيص ح گر را با آن اعتبارسنجي کرد.

اين خصوص ميتوان از روشهاي متداولي همچون

صفر تشخيص مي دهد ممکن است داراي ابهام باشد؛

3

بنابراين نياز است تصحيح خطا فقط بر روي اين

استفاده کرد ،بنابراين در اين تحقيق

دادهها انجام شود ،از اينرو در سطر چهارم از

گراف کاوي ،0درخت تصميم 2و تحليل اِن-گرام
)(Kang, et.al, 2016

به علت سادگي روش تحليل اِن-گرام (نسبت به ساير

دنبالههاي عدد فرد که بيانگر تشخيص وجود سروي
(يک) توسط ح گر است ،ديگر نيازي به تصحيح
خطا ندارد .در مرحلة آخر ،همان دادههاي آموزشي

. Graph Mining
. Decision Tree
. N-gram
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بهعنوان داده آزمايشي به سامانة اعمال شد که نتايج
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دنباله دادهها ميتوان دقت تشخيص را افاايش داد .در

گفتني است دادههايي که ح گر ،آنها را بهعنوان

جالبي حاصل گرديد که در جدول ( )7نشان داده شده

پيشنهاد ميگردد که تحت عنوان شبکه ح گري به آن

است.

پرداخته شود.

همانگونه که مالحظه ميشود مياان تشخيص يکها
توسط ح گر 29۵ ،مورد از  975مورد در کل ميباشد

.9-9

مدلسازي

شبکة

حسگري

(تلفيق

که پ

از تشخيص و تصحيح خطا در هر يک از

gram

ها به ترتيب به  777و  752و  752مورد از 975

در بخش پيش رفتار يک ديدبان (ح گر)

مورد ،بهبود يافته است؛ به عبارتي در دنباله  2تايي

حمالت ديداس مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان

نسبت به ساير دنبالههاي  7و  9تايي نتيجة بهتري حاصل

داده شد که مياان دقت تشخيص وضعيت

شده است ،بنابراين نتايج اين آزمايشها نشان داد که

خدمترسان با عاملهاي احتمال اعمال فيلترينگ و

ميتواند در رفع ابهام

خرابي ح گر موجب افاايش عدم قطعيت و کاهش

مؤثر باشد و نيا مالحظه شد که با تغيير طول دنبالهها

آگاهي وضعيتي فرماندهي و کنترل ميگردد .يکي از

نتايج متفاوتي حاصل ميشود ،بنابراين مناسب است با

راهکارهاي افاايش آگاهي وضعيتي ،افاايش تعداد

استفاده از دادههاي واقعي ،آزمايشهاي مختلفي را

ديدبانها است که در اقصي نقاط فضاي سايبري

انجام داد و به طول دنباله بهينه رسيد که داراي بيشترين

مستقر و بهکارگيري شوند.
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استفاده از روش تحليل

N-gram

N-

حسگرها)2

دقت براي برآورد باشد.
به نظر ميرسد مجموع دادههاي آموزشي هم براي
انواع سروي دهندهها (قوي يا ضعيف) متفاوت باشد
که الزم است مورد بررسي دقيق قرار بگيرد .ممکن
است بتوان از روشهاي ديگري (مانند مارکوف) نيا
دقت تشخيص را بيشتر کرد ،ولي به خاطر استمرار زياد
در وجود فيلترينگ و يا خرابي ح گر ،کار تشخيص
مختل ميگردد و درنتيجه نميتوان وضعيت قرباني را
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رصد کرد و شرايط عدم قطعيت براي ادامه کار افاايش
مييابد؛ بنابراين ضرورت پيدا ميکند براي باال بردن
قابليت اطمينان از روشهاي ديگري استفاده شود که در
اينجا استفاده از ح گرهاي اضافي 0يا زاپاس که الزم
است در اقصي نقاط شبکه (اينترنت) مستقر گردند،

. Redundancy

. Data Fusion
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جدول  .7تصحيح تشخيص N-gram
تصحيح تشخيص 4-G

 4-Gتصحيح

 3-Gتصحيح

 2-Gتصحيح

تشخيص تعداد وجودسرویس در

(افراطانه)

تشخيص

تشخيص

تشخيص

حس گر

وضعيت

044

346

346

383

602

094

1

494

446

446

261

440

414

4

٪83

%21

%21

%48

٪44

4

خطا در 1
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در ادامه ،با استفاده از شبکة ديدباني حمالت

شکل  .9مدلسازي شبکة ح گري ديدباني از خدمترسان (قرباني) در

ديداس را مورد تجايهوتحليل قرار ميدهيم .براي اين
منظور در ابتدا آن را مدل کرده و سپ

حمالت ديداس در شرايط احتمالي فيلترينگ و خرابي ح گر

با شبيهسازي

يک محيط عمليات ديدباني سايبري و انواع سناريوهاي
متصور ،رفتار شبکه بررسي ميگردد .در ادامه مياان
عدم قطعيت را بررسي نموده و براي کاهش آن پيشنهاد
ارائه ميشود ،ازاينرو دوباره الزم است با استفاده از
چند سناريو طرحهاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار
گيرد.
عناصر مدل شامل يک خدمترسان (قرباني) و
سازوکار امنيتي فيلترينگ در محدودههاي جغرافيايي
و شبکة ح گر ديدباني که در اقصي نقاط شبکه
مستقر شده اند (البته ارزش اعتبار هر يک از ديدبانها
مي تواند متفاوت باشد و در بخش ادغام مورد استفاده
قرار گيرد) و درنهاي ت ادغام اطالعات است که نقش
مدل سازي شبکة ح گري در شرايط احتمالي
فيلترينگ و خرابي ح گر در شکل ( ) 9نشان داده
شده است.

حوزة ارزيابي اثربخشي حملههاي منع خدمات را
نميتوان يافت

)(Peng, et.al, 2011:139-149

و در صورت

موجود بودن نيا با شاخصهاي ارزيابي بهکار رفته در
اين تحقيق همخواني ندارند ،بنابراين دادههاي موردنياز
اين پژوهش را ميتوان با استفاده از تجارب تأثير
حملههاي منع خدمات گذشته ،در قالب سناريوها توليد
کرد.
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هر ي ک از عناصر به شرح زير است .نماي کلي

نکتة قابل توجه اينکه هيچ مجموعه دادهاي در

قرباني (براي عدد يک) و با فرض تأخير بيشتر

 .9-4شبيهسازي و ارزيابي مدل شبکة حسگري

سروي

بهمنظور درستيابي و ارزيابي مدل آن را با استفاده

از  05ثانيه ،عدم سروي

واقعي (براي عدد صفر)

از شبيهسازي ،با همان شرايط آزمايش پيشين ،مورد

شکل ميگيرد .از ستون سوم تا ستون آخر مربوط به

پيادهسازي قرار ميگيرد .در اين شبيهسازي براي 55

تشخيص وضعيت قرباني توسط هر ديدبان است که

ح گر ديدبان مستقل ،مياان احتمال فيلترينگ و

اندازهگيري و اعالم ميگردد.

(به نيت  0555دقيقه) اجرا گرديد و نتايج آن استخراج

قرباني (احتمالها مشخص درصد خرابي ح گر و

شد ،بنابراين  7۵بار (معادل  7۵555دقيقه) شبيهسازي

حداکثر فيلترينگ) در آن لحاظ گرديده ،بهصورت

انجام ميشود که قسمتي از آن در جدول ( )9نشان داده

جدول ( )5جمعبندي شد؛ به اين ترتيب که به ازاي هر

شده است.

تعداد ح گر بينا ،ميتوان فراواني هر يک از انواع

جدول  .9بخشي از نتايج شبيهسازي تشخيص وضعيت قرباني با
 55ح گر ديدبان

فيلترينگ را مالحظه کرد که در کل ،وجود سروي
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خرابي ح گر در سناريوهاي مختلف براي  0555بار

بخشي از نتايج آزمايش که وضعيتهاي مختلف

را

تشخيص ميدهند.
در جدول ( )5سطر اول بيانگر تعداد ح گرهاي
بينا است و سطرهاي بعدي به ترتيب فراوانيهاي
(مشاهده شده) در انواع فيلترينگ  75-۵5-95-25-5را
نشان ميدهد؛ براي مثال اگر تعداد ح گرهاي بينا 75
عدد باشد ،با احتمال ( )۵7/275در شرايط بدون فيلتر و
با احتمالهاي ( )005/275و ( )009/275به ترتيب با
شرايط فيلترينگ  25و  95است ،همچنين شکل ()7
جدول باال را به تصوير کشيده است؛ بهگونهاي که
محورهاي افقي و عمودي به ترتيب بيانگر تعداد

ستون اول از سمت چپ مربوط به تأخير پاس

نمودارهاي باال از تابع توزيع نرمال تبعيت ميکنند.
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زماني 0واقعي خدمترساني است که قرار است

ح گر بينا و فراواني ميباشند که به نظر ميرسد

ديدبانها آن را تشخيص دهند.
اين مياان تأخير با تابع تصادفي از مقدار يک تا
( 75555ميليثانيه) توسط شبيهساز توليد ميگردد .در
ستون دوم ( )STبا فرض تأخير کمتر از  05ثانيه ،وجود

. Delay Time Response
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گر

جدول  .5تعداد ح گرهاي مشارکت کننده در تشخيص وضعيت قرباني در شرايط مختلف فيلترينگ و خرابي ح
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شکل  .7تابع توزيع نرمال هر يک از ح گرهاي بينا در شرايط انواع
فيلترينگ

20

0

40

نگاشت را با رابطه ) filtering = f(sensorsبه شکل معادلة
( )9بيان کرد:
معادلة ()5

در ادامه بايد به رابطهاي دست يافت که بتوان با در
فيلترينگ پي برد .از اينرو با توجه به همپوشانيهايي
که نمودارها نسبت به هم دارند ،تصميم بر آن شد
حداکثر فراوانيها مالک اين نگاشت قرار گيرد که
ميتوان نتايج اين تدبير را در محور افقي باالي نمودار
شکل ( )7مالحظه نمود .اين نگاشت در سطر آخر
جدول ( )5نشان داده شده است ،بنابراين ميتوان اين

54

داده تصادفي (از مجموعه داده  7۵555تايي) انجام شد تا
مياان دقت و خطاي تخمين اندازهگيري شود که نتايج آن
را ميتوان در جدول ( )۵مالحظه نمود .نتايج نشان داد که
در شرايطي که ممکن است انواع خرابي ح گر و
فيلترينگ وجود داشته باشد ،ميتوان دقت اندازهگيري را
با تولران

 %05حدود  70درصد در نظر گرفت.
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دست داشتن تعداد ح گرهاي بينا ،به مياان احتمال

به منظور راستآزمايي اين نگاشت ،آزمايشي با 755

جدول  .۵دقت تخمين فيلترينگ با استفاده از ح گر بينا

بدون

خرابي

با خرابي حسگر

دقت تخمين فيلترینگ
درصد

درصد خطاي

فراواني

40%
41%
9%
5%
6%
71%
29%

0
20
40
60
80
0
20

140
143
30
17
20
24
10

بيش از صفر را وجود سروي
سروي

و مقدار صفر را عدم

تلقي کرد.

رأيگيري :در اين روش تعداد ح گرهاي که
وجود سروي

(عدم سروي ) را تأييد ميکنند ،مورد

شمارش قرار ميگيرند و اگر هر کدام از ديگري
بارگتر بود يا حد آستانهاي را دارا بود ،بهعنوان نتيجة
تلفيق اعالم ميشود.

(با فرض تشخيص و اصالح خرابي) ميتوان دقت
اندازهگيري را با تولران

 %05حدود  055درصد در

نظر گرفت ،بنابراين از اين تخمين در بخش بعدي
استفاده ميگردد .همانگونه که در جدول ( )5مالحظه
ميشود ،در شرايط فيلترينگ  055درصد ،حداکثر
ح گرهايي که ممکن است تشخيص اشتباه داشته
باشند (ح گرهاي نابينا) به عدد ( 55صفر ح گر
بينا) ميرسند که فراواني آن  0529است ،بنابراين شبکة
ح گرهاي ديدبان در شرايط عدم قطعيت قرار
ميگيرند ،بنابراين در ادامه کار بايد مدلهاي ادغام
اطالعات پيشنهاد گردد و صحت آن مورد ارزيابي قرار
گيرد.

تلفيق ميانگينگيري و انواع رأيگيري با حد آستانههاي
يک تا  2۵ح گر مورد پردازش قرار گرفت که مقادير
درست مثبت ،درست منفي ،غلط مثبت و غلط منفي
محاسبه گرديد که در جدول ( )9بهصورت عددي و
درصدي و در شکل ( )7بهصورت نموداري نشان داده
شده است .همانگونه که در جدول ( )9مالحظه
ميشود در روش رأيگيري حد آستانههاي  ۵تا 2۵
ح گر داراي دقت  %055در وضعيت عدم
سروي دهي (صفر) هستند ،ولي در وضعيت وجود
سروي

داراي نتايجي مناسبي نيستند و بهترين آنها در

رأيگيري در حد آستانه  ۵ح گر برابر  %75است که
ميتوان نقطة بهينه را در رأيگيري در حد آستانه  9با
دقت  %75مشاهده کرد ،همچنين در روش رأيگيري

 .9-4-5پيشنهاد روشهاي تلفيق دادههاي شبکة

در اين مرحله چند روش تلفيق اطالعات پيشنهاد
داده ميشود و مياان دقت و خطاي هر يک از آنها
نتايج نسبت به يکديگر مورد

مقايسه قرار ميگيرد.
ميانگينگيري :سادهترين تلفيق داده ،معدل گرفتن از

حد آستانه يک ح گر ( ،)vote-1دقت در وضعيت
سروي دهي به  %70ميرسد و داراي خطاي  %7دارد،
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اندازهگيري کرده و سپ
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اگر احتمال خرابي ح گر صفر در نظر گرفته شود،

مجموع داده  7۵555تايي با استفاده از روشهاي

ولي در وضعيت عدم سروي دهي ،دقت آن به %55
کاهش مييابد و خطاي  %95دارد .با بررسي انجام شده
در دادههاي خطاي  7درصدي مشخص شد که فقط
علت آن وجود فيلترينگ بوده است و در خطاي %95
فقط علت آن وجود خرابي بوده است.

نتايج است ،بنابراين ميتوان مقدار معدل تأخير زماني

55

ح گر به صفر تنال پيدا کند ،ميتوان انتظار داشت

نکتة مهم اين است که سامانه ديدباني ميتواند در

دقت تشخيص به  7۵درصد افاايش يابد.

انتخاب ح گرهاي خود اختيار داشته باشد و با
روشهايي خرابي را تشخيص داده و اثر آن را در دقت
اندازهگيري کاهش دهد ولي در عوض در مورد
فيلترينگ اختياري ندارد ،بنابراين اگر تالش شود خرابي

جدول  .9نتايج تشخيص دقت و خطاي روشهاي تلفيق انواع رأيگيري با حد آستانههاي مختلف
ميزان دقت و خطا
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شکل  .7مياان دقت و خطاي روشهاي رأيگيري در حد آستانههاي مختلف

تک ديدبان (تک ح گر) و ديدباني شبکة ح گري

(بدون ابهاميابي) دقت تشخيص  ٪75و در تک ح گر
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در اين مرحله ميتوان يک مقايسه اوليه بين دقت

را انجام داد .نتايج نشان ميدهد در شبکة ح گري

دقت تشخيص (بدون ابهاميابي) به  ٪55کاهش مييابد.



اگر در شرايطي که وجود سروي

اگر قرار باشد تمامي ديدبانها از يک محدود

باشد ،براي اعمال رابطه

جغرافيايي بخواهند کار رصد را انجام دهند ،با مسدود

داشت.

شدن مسير فيلترينگ ،همة ديدبانها نابينا شده و کار
تشخيص در هالهاي از ابهام باقي ميماند.



n-gram

برقرار

مشکلي وجود نخواهد

اگر در شرايطي که عدم سروي

بهطور

مستمر برقرار باشد ،با توجه به ماهيت رابطة ،n-gram
همگرايي رخ داده و موجب ميشود تصحيح تشخيص

 .9-4-2پيشنهادهاي رفع ابهام در شبکه حس گري

ح گري با دو ويژگي مشاهده رفتار روند فيلترينگ و
رفتار دنبالههاي خدمترساني ماشين خدماتدهنده
(قرباني) مورد بررسي و تجايهوتحليل قرار گيرد .نظر
به اينکه اگر مشاهده تمامي ح گرها برابر با عدم
سروي دهي باشد ،ميتوان اثر هر يک از سامانههاي

ميل کرده و دوباره نقطة ابهام شکل بگيرد .براي
کاهش محدود اين ابهام به نظر ميرسد ،تعيين اندازه
مناسب گامهاي رابطة  ،n-gramميسر باشد.
 .9-4-4تأثير ويژگي تغييرات (رشد يا کاهش) فيلتر
شدن مسيرها

تصحيح خطا را مورد بررسي قرار داد در آزمايشها

در ابتدا نقش شبکة ح گري در مواجه با فيلترينگ

مالحظه شد که تعدادي از تشخيصهاي نادرست

مرور ميشود .فرض ميشود ح گرهاي ديدبان نيا از

ح گر ،اصالح ميشود و نتيجه را بهبود ميدهد ،ولي

گسترة وسيع خدمتگيرندگان باشند .حال ميتوان اين

را

ح گرها را بهعنوان نمونهاي از جامعة آماري

در برخي موارد ،تشخيصهاي درست ،عدم سروي
تحت تأثير قرار داده و به اشتباه ،آن را وجود سروي

خدمتگيرندگان تلقي کرد .در اين مرحله که قرار است

تخمين زده است (کاذب مثبت) که اين عملکرد

وضعيت ماشين خدمترسان تعيين گردد ،وجود

نادرست (با اينکه در مقايسه با تعداد بهبوديافتهها کمتر

فيلترينگ ،تشخيص اين کار را در هالهاي از ابهام قرار

است) ميتواند در پردازشهاي بعدي اثر نامطلوب

ميدهد .حال باوجود قرائن و شواهد تغييرات

بگذارد.

فيلترينگ ،ميتوان به مياان احتمال وجود فيلترينگ

با بهرهمندي از مجموعه داده پيشين و با استفاده از
روش  nگرام ،فراواني تواليهاي  2و  7و  9تايي مورد
آزمايش قرار گرفت و احصا گرديد و سپ

با استفاده

از همين داده ،گامهاي بعدي ح گرها تخمين زده شد
و نتايج نشان داد:

timeOut

دست يافت و متعاقب آن به مياان

احتمال ازکارافتادن سروي

بهشرط

TimeOut
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 .9-4-9تأثير

بهشرط

n-gram
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در اين قسمت در نظر است خطايابي در شبکة

به آنچه ح گر تشخيص ميدهد (عدم سروي )

پي برد.

اين ويژگي بهدنبال کشف سير صعودي يا ناولي اعمال
فيلترينگ ماشين خدمترسان است؛ بنابراين الزم است
وجود فيلترينگ هر يک از ح گرها در بازة زماني
معين ثبت و مورد ارزيابي قرار گيرد .به اين ترتيب
ميتوان پيش از شرايط عدم قطعيت (ازکارافتادن
سروي

يا فيلترينگ) اين سير رفتار را کشف نمود .اين

57

رفتار را ميتوان در شکل ( )05مالحظه کرد ،بهگونهاي

زماني ،وضعيت ح گرهايي که عدم خدمترساني

را

قرباني را اعالم ميکنند ،توسط ساير ح گرها تعيين

رصد ميکنند و در زمانهاي  txيا  tyبه بعد ،هيچگونه

وضعيت شوند؛ بهبياني ح گر در معرض فيلترينگ

 x,بر

است (ح گر نابينا) يا نه؟ براي اين منظور اگر يک يا

روي منحني مشهود است .حال اگر عدمتشخيص

چند ح گر وجود سروي دهي قرباني را مشاهده

به احتمال وجود فيلترينگ سنجش شود،

کنند ،بيانگر اين مطلب است که ساير ح گرها

که فرض شده ح گرها سير ناولي وجود سروي
سرويسي را تشخيص نميدهند که با حروف
سروي

y

ميتوان آن را در منحني صعودي مالحظه نمود.
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شکل  .05تأثير فيلترينگ بر ح گرهاي بينا

(ح گرهاي نابينا) در معرض فيلترينگ ميباشند و
ميتوان اين برچسب را به آنها زد؛ بنابراين ميتوان در
هرلحظه که ممکن است

TimeOut

اتفاق بيفتد ،اين

احتمال را با استفاده از تغيير تعداد برچسبها به دست
آورد .براي اين منظور در هر دورة زماني تعداد
ح گرهاي برچسب خورده محاسبه و ثبت ميگردد
که روند رشد يا کاهش اين تعداد ،مالک محاسبة اين
احتمالهاست .در اينجا تغييرات ميتواند با شيبهاي
در نقاط  xو  yميتوان به برآوردهاي احتمال  Pxو
Py

دست يافت؛ بهعبارتي اگر مقدار تغييرات اعمال

فيلترينگ

( )x

بهاحتمال کم

کوتاه باشد و
()Px

TimeOut

رخ داده باشد،

فيلترينگ اتفاق افتاده و محتمل

خدمترساني قرباني از کار افتاده است و اگر مقدار
تغييرات اعمال فيلترينگ

( )y

داده باشد ،بهاحتمال زياد

()Py

زياد باشد و  TimeOutرخ
فيلترينگ اتفاق افتاده و

محتمل خدمترساني قرباني ازکار نيفتاده است.
ميباشند (براي مثال  ،)55بنابراين هنگاميکه تمامي
ح گرها قادر به تشخيص سروي
بيانگر از کار افتادن سروي

نباشند ،نميتواند

باشد ،بلکه فيلترينگ بر

تمامي ح گرها غلبه کرده و حتي اين فيلترينگ
ميتواند در حال افاايش باشد که ديگر ح گرها قادر
به تشخيص آن نيستند ،بنابراين بهمنظور تحقق اين
روش ميتوان به اين گونه تحليل نمود که در هر برش
58

يک يا دو مرحلة پيش محاسبه کرد ،ميتوان شيبهاي
تند را بهخوبي مالحظه کرد ،ولي در شيبهاي کُند
مطلوب نيست .اگر تغييرات فاصلة جاري با نقطة
شروع محاسبه شود ،اين بار شيبهاي تند خوب رؤيت
نميشود ،ولي شيبهاي کُند ،محسوس ميباشند ،به
همين دليل پيشنهاد شده که تغييرات نسبت به نقطة وسط
دادههاي گذشته در نظر گرفته شود .به اين منظور براي به
دست آوردن نقطة وسط ،از مقدار ميانگين استفاده ميشود،
ازاينرو براي تحقق اين امر ،در ابتدا ميانگين جاري (از
لحظة صفرتا زمان جاري) را از معادلة ( )7محاسبه کرده و
سپ

با کمک معادلة ( ،)9ميتوان تغييرات فيلترينگ را با

محاسبة اختالف فيلترينگ حاصل از ميانگين جاري و تعداد
ح گرهاي (بينا) جاري ،به دست آورد.
معادله ()7
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با توجه به اينکه ح گرهاي ديدبان محدود

مختلفي رخ دهد .اگر بتوان تغييرات فاصلة جاري را با

شکل  .00نمودارهاي سناريوي اول در دو حالت رخداد عدم سروي

معادله ()8

در زمانهاي  5و 75

در معادلة ( )7اگر تغييرات فيلترينگ مثبت باشد ،به
معني کاهش مجموع ح گرهاي بينا و درنتيجه افاايش
فيلترينگ بوده و اگر تغييرات فيلترينگ منفي باشد ،به
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معني کاهش فيلترينگ است .بهمنظور تحقق و ارزيابي
تأثير ويژگي تغييرات فيلتر شدن مسيرها ،آزمايشهايي
در محيط شبيهسازي با چند سناريو و با استفاده از چند
مجموعه داده

0

( 55ح گر ديدبان از يک

سروي دهنده) انجام شده است.

سناريو دوم
در سناريوي دوم رشد فيلترينگ تا  9واحد زمان
اول ،با شيب زياد تغيير ميکند و سپ

فيلترينگ

متوقفشده و تا انتهاي زمان ،شيبي ندارد و تعداد
ح گرها ثابت باقي ميماند .همانگونه که در شکل

سناريوي اول
در سناري وي اول  55 ،ح

گر شروع به

( )02مالحظه ميشود ،هنگاميکه عدم سروي

در

رصدگري کرده و از ابتدا با في لتري نگ مواجه

زمان  9رخ ميدهد ،زماني است که تعداد ح گرها در

مي شود و تا هفت واحد زماني با يک شي ب مناسب ي

فاصلة زماني صفرتا هفت با شيب زياد کاهش پيدا

گرهاي بي نا به حدود  25عدد

ميکنند ،ازاينرو مقدار رابطة (( ،)7احتمال) رخداد

زي اد م ي شود و ح

م ي رسد و در ادامه في لتري نگ با ش ي ب کمتري تا
انتهاي زمان سناري و ادامه م يي ابد و تعداد
ح

فيلترينگ را حدود  ۵5درصد تخمين ميزند.
شکل  .02نمودارهاي سناريوي دوم در دو حالت رخداد عدم سروي

گرها ي ب ي نا به  9عدد مي رسد.

در زمانهاي  9و 75

همانگونه که در شکل ( )00مالحظه ميشود
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هنگاميکه عدم سروي

در زمان  ۵رخ ميدهد ،طبق

معادلة ( ،)7احتمال رخداد فيلترينگ را حدود 25
درصد تخمين ميزند ،همچنين اگر عدم سروي

در

زمان  25رخ دهد ،مقدار تغييرات طبق معادلة (،)7
احتمال رخداد فيلترينگ را هم حدود  25درصد تخمين
ميزند.

اگر عدم سروي
). Dataset (delta filtering.xlsx

در زمان  75رخ دهد ،زماني است

که تعداد ح گرها در فاصلة زماني  9تا  75با شيب

59

صفر ثابت ميماند ،ازاينرو مقدار تغييرات طبق رابطة

کاهش است و بعيد به نظر ميرسد که  TimeOutبه دليل

( ،)7احتمال رخداد فيلترينگ را حدود  25درصد

فيلترينگ باشد و درنتيجه بهاحتمال زياد ،سروي

از

تخمين ميزند.

کار افتاده است.

سناريو سوم
در سناريوي سوم ،رشد فيلترينگ تا  05واحد زماني
اول ،با شيب زياد تغيير ميکند و سپ

فيلترينگ

متوقفشده و تا زمان  25شيبي ندارد و دوباره
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ح گرها با شيب زياد از وضعيت فيلترينگ خارج
ميشوند و شيب ،مثبت ميگردد.
شکل  .07نمودارهاي سناريوي سوم در دو حالت رخداد عدم سروي
در زمانهاي  9و 25

 .9-4-1تغيير رشد يا کاهش پاسخ تأخير

اين ايده به دنبال بهرهمندي از ويژگي تغييرات
تأخير پاس

به سروي

است ،بهگونهاي که اگر در

روند رصد از قرباني با رشد تأخير در پاس دهي رؤيت
گرديد ،بتوان انتظار داشت در آيندة ناديک اين
وضعيت ادامه پيدا کند تا جايي که سرور از کار بيفتد و
ديگر پاس گو نباشد .اين ايده برخالف ايدة ويژگي
تغييرات فيلترينگ است ،بهگونهاي که بيشتر بهدنبال
است تا اينکه فيلترينگ را

تخمين ازکارافتادن سروي
برآورد کند.

 .9-1چارچوب آگاهي وضعيتي سرور قرباني با
استفاده از شبکة حسگري
در بخش اول براي ارزيابي صحنة نبرد حمالت
در زمان  9رخ ميدهد ،زماني

در اين مرحله ميتوان ارزيابي صحنة نبرد قرباني

است که تعداد ح گرها در فاصله زماني صفرتا  9با

(مدافع) را در شکل ( )09پيشنهاد کرد .در اين

شيب زياد کاهش پيدا ميکند ،ازاينرو مقدار رابطة (،)7

چارچوب ،در ابتدا از شبکة رصدگري (قرباني)

احتمال رخداد فيلترينگ را حدود  25درصد تخمين

با پاکسازي

هنگاميکه عدم سروي

در زمان  25رخ دهد ،زماني

دادهها (از دادههاي مربوط به ح گر خراب و دادههاي

است که تعداد ح گرها در فاصلة زماني  9تا  25با

ناقص يا پرت) شرايط براي تلفيق اطالعات مهيا

با شيب مثبت افاايش و به سمت

ميشود و در مرحلة اول ادغام اطالعات دادههايي که

بينايي تمام ح گرها ميل ميکند ،ازاينرو مقدار

خدمترساني قرباني را مسدود ميبينند را مورد بازبيني

تغييرات طبق رابطة (( ،)7احتمال) رخداد فيلترينگ را

قرار داده و با استفاده از روشهاي تصحيح خطا ،آنها را

حدود منفي  ۵5درصد تخمين ميزند؛ به عبارتي منفي

اصالح ميکنند و سپ

تمامي داده ح گرها را با

شدن اين تخمين ،به اين معناست که فيلترينگ رو به

استفاده از روش رأيگيري ،تلفيق و چکيدهسازي

ميزند .اگر عدم سروي
شيب صفر و سپ
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گردآوري داده انجام ميشود و سپ
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همانگونه که در شکل ( )07مالحظه ميشود

منعخدمت ،چارچوب در قالب شکل ( )0ارائه گرديد.

ميکنند .در اين مرحله ميتوان وضعيت برخي از
موجوديتهاي سروي

قرباني را تخمين زد .مرحلة

دوم ادغام اطالعات ،زماني آغاز ميگردد که وضعيت
قرباني به عدم سروي  ،تخمين زده شده است و اين
در حالي است که اين عدم سروي

به دليل وجود

فيلترينگ باشد؛ بنابراين با استفاده از دنبال کردن روند
فيلترينگ و روند زمان پاس ميتوان تخمين در شرايط
از وضعيتهاي کنوني و گذشته و روشهاي پيشگويي
(مانند مارکوف) وضعيتهاي (کميت و کيفيت
خدمترساني) آتي قرباني را تخمين زد .اين فرايند با
چارچوب مدل آگاهي وضعيتي اندسلي و نيا مدل
ادغام اطالعات  JDLداراي سازگاري است که در شکل
( )09نشان داده شده است.
 .9-7ارزيابي (مدل)
ارزيابي طرح پيشنهادي را ميتوان در چارچوب شکل
( )09مورد بررسي قرار داد؛ بهگونهاي که با اجراي 7
سناريو بتوان نشان داد که طرح فوق داراي کارايي مطلوب
است .در سناريوي اول فرض بر اين است که سرور
تحت حمله ،با اعمال فيلترينگ  ۵5درصد از خود
مقاومت نشان داده و خدمترساني نمايد .در سناريوي
 75درصد بهرهمند بوده و اصرار بر خدمترساني دارد و
رفتهرفته با گذشت زمان ،پاس تأخير خدمترساني زياد
از کار بيفتد .در سناريوي سوم،

سرور تحت حمله ترجيح ميدهد با اعمال فيلترينگ

تحقيق و کارهاي آتي پرداخته ميشود .دستاوردهاي
تحقيق شامل موارد زير است:
( )0يک چارچوب براي ارزيابي صحنة نبرد
حمالت منع خدمت توزيعشده ،مطابق شکل ( )0که با
مدلهاي اندسلي و

JDL

سازگاري دارد ،ارائه گرديده

است.
( )2يک چارچوب آگاهي وضعيتي سرور قرباني با
استفاده از شبکة ح گري ،مطابق شکل ( )09ارائه
گرديد که با مدلهاي اندسلي و

JDL

سازگاري دارد.

امکان تخمين کميت و کيفيت خدمترساني قرباني در
حين حمله را با دقت بيش از  ٪75ميسر ميکند.
( )7نتايج تخمين پيشنهادي نسبت به گاارشهاي
وبگاههاي رصدگري (در روشهاي موجود) واقعي و
قابلاطمينانتر است.
پرسشهاي تحقيق نيا به اين شکل پاس

داده

ميشود:
پرسش اصلي :رصد سروي دهي قرباني تحت
حملة منع خدمت توزيع شده چگونه است؟
با استفاده از يک شبکة حسگري ميتوان از اقصي
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دوم فرض بر اين است که سرور تحت حمله از فيلترينگ

در اين بخش به دستاوردها ،پاس

به پرسشهاي
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عدم قطعيت را به دست آورد .در مرحلة سوم با استفاده

شده تا اينکه سروي

تشخيص دهد (در متن تحقيق اثبات شد).

نقاط شبکه مبادرت به ديدباني قرباني نمود .اين ديدباني
ميتواند در سطوح مختلف انجام گيرد که در اين تحقيق
رصد در سطح بستههاي شبکه انجام شده است.
پرسش فرعي يکم :چالشها و موانع شبکة

گسترده ،خود را حفظ نمايد .بديهي است که طرح

ح گري سايبري در مواجه با دسترسپذيري به

پيشنهادي بايد بتواند هر يک از وضعيت سناريوها را

ماشينهاي تحت حملة منع خدمت چيست؟

61

تخمين کميت و کيفيت خدمترساني قرباني در
حين حمله براي تشخيص وضعيت قرباني همواره يک
چالش اساسي بوده و طرحهاي کنوني ،براي شرايط
عدم قطعيت (تمهيدات مدافع اعم از فيلترينگ و غيره)
پاس گو نيست که طرح پيشنهادي درصدد رفع اين
چالش بوده است.
پرسش فرعي دوم :چگونه ميتوان عوامل عدم
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قطعيت در شبکة ح گري را کاهش داد؟
مدل پيشنهادي شبکة ح گري نشان داد که
ميتوان تخمين مناسبي از کميت و کيفيت
خدمترساني قرباني به دست آورد.
با توجه به آزمايشهاي مختلف (اعمال انواع فيلترينگ
و خرابي ح گر) نشان داده شد که با استفاده از روش
رأيگيري ( 9تايي) در مرحلة تلفيق دادهها ميتوان به
بيش از  ٪7۵درجه اطمينان دست يافت .در شرايط عدم
قطعيت نشان داده شد که ميتوان با استفاده از دنبال کردن
روند فيلترينگ و روند پاس

تأخير در خدمترساني،

ابهامها را در تعيين وضعيت قرباني کاهش داد.
براي ادامة کار و تحقيقات بعدي استفاده از روشهاي
بياين 0و مارکوف در رفع ابهامها پيشنهاد ميگردد.
شکل  .09چارچوب آگاهي وضعيتي سرور قرباني با استفاده از شبکة ح گري
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