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  چکیده
در در صـورت دقـت بـاال     باشد که در چارچوب مدیریت ریسک می مهم دو گام هاي کامپیوتري شبکه یتحلیل و کاهش ریسک امنیت

هاي تصمیم بیزي به انجام تحلیل  با استفاده از شبکهدر این مقاله،  .کند پیدا میسطح امنیت شبکه تا حد زیادي افزایش ها،  انجام آن
هـا بـر روي    پذیري از بکارگیري آسیبخسارت ناشی  که در آن عوامل شود هاي کامپیوتري پرداخته می و کاهش ریسک امنیتی شبکه

درنظرگرفتـه  دهی شبکه در صورت وقوع حمالت مختلف بر روي آن  ي مورد بررسی و ضرر عدم سرویس هاي موجود در شبکه میزبان
هزینـه  -به انجام تحلیـل سـود   انتهادر . کاهش داده شده استمیزان نیاز به دانش فرد خبره  شدهارائه  در طرح همچنین .شود می

سازي شبکه محدود و نامحدود  ي تخصیص یافته براي امن هاي امنیتی بهینه در شرایطی که بودجه ي کنترل منظور شناسایی مجموعهب
ي بهینـه از   دهند که روش ارائه شده سطح امنیت شبکه را با انتخـاب مجموعـه   نشان می ها نتایج آزمایش. شود د، پرداخته میباش

  .دهد ي افزایش میهاي امنیتی به طور مؤثر کنترل

  کلمات کلیدي
  ؛퐶푉푆푆پذیري؛ چارچوب  آسیب هزینه؛ -تحلیل سود تصمیم بیزي؛ خبره؛ شبکهدانش  کاهش نیاز بهتحلیل و کاهش ریسک امنیتی شبکه؛ 

 

  مقدمه -1
 ،امنیتیي امروزي، یکی از اهداف اصلی مدیران  کامپیوتري پیچیده هاي در شبکه

ها و همچنین تعیـین بهتـرین    هاي احتمالی موجود بر روي دارایی ارزیابی ریسک
منظور محافظت از شبکه در مقابل حمالت ممکن امنیتی ب کارهاي مجموعه از راه

  .شوند هایی که در طول فرآیند مدیریت ریسک امنیتی انجام می فعالیت ؛باشد می
شناسـایی، تحلیـل و کـاهش     ي سه مرحلـه  مدیریت ریسک امنیتی شامل

اهش یـا حـذف   بوده و هدف آن کموجود در سیستم  احتمالیهاي امنیتی  ریسک
ي یـک  هاي موجـود بـر رو   که بتوان ریسک براي این .]1[باشد  ها می این ریسک

در گـام  . هـا را شـناخت   بایست ابتـدا آن  ي کامپیوتري را مدیریت نمود، می شبکه
توسط عواملی نظیر احتمال رخداد و شدت نتـایج   ها پذیري یبآس ،تحلیل ریسک

نیز به حذف و یا کاهش  کاهش ریسکگام . شوند می بندي اولویتها  حاصل از آن
  .پردازد بندي شده می هاي اولویت اثرات ریسک
تعــامالت میــان  یشنمــا يبــرا يقدرتمنــد يحملــه ابزارهــا يهــا گــراف

ممکـن در شـبکه    يا حمـالت چندمرحلـه   ها با یکدیگر و در نتیجه پذیري آسیب

 یـک از وقوع  یخسارت ناش یزانبر م یمبن یاطالعات گونه یچاما ه ،]2[ باشند یم
 يا احتمال رخداد حمـالت چندمرحلـه   یادرون شبکه و  هاي یزبانم يحمله بر رو

  .]3[ کنند یارائه نم
هاي بیزي ابزارهاي قدرتمندي بـراي نمـایش اطالعـات مربـوط بـه       شبکه

تـوان   با انجام تغییرات مختصري مـی . باشند اي می احتمال رخدادهاي چندمرحله
تا بتوان عالوه بر نمـایش   ي بیزي تبدیل نمود به گراف حمله هاي بیزي را شبکه

ها را نیز بـا   اي ممکن بر روي شبکه، احتمال موفقیت آن تمام حمالت چندمرحله
هاي  گراف هاي ترین نقص اما مهم. ]4[کرد استفاده از قوانین انتشار بیزي محاسبه 

ي  هـاي امنیتـی پوشـاننده    هـا در نمـایش کنتـرل    ي بیزي عدم توانایی آن حمله
مچنین نادیده ه ها و هاي مرتبط با آن ویژگیهاي موجود در شبکه و  پذیري آسیب

 تأثیر ها پذیري بر قابلیت بکارگیري آسیب متغیري که در طول زمان عواملگرفتن 
  .باشد میگذارند  می

ي تصمیم بیزي براي انجام کـاهش ریسـک اسـتفاده     از مدل شبکه ]5[در 
، قابلیت اي ی نمایش تمامی حمالت چندمرحلهاین مدل عالوه بر توانای. شده است

ي  هاي درون شبکه، هزینه پذیري ي آسیب هاي امنیتی پوشاننده سازي کنترل مدل
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ـ . باشد دارا مینیز ها را  سازي و میزان تأثیر آن پیاده هـاي   ابراین مشـکل گـراف  بن
  .دده براي انجام کاهش ریسک پوشش میي بیزي را  حمله

مشکل  ]6[در  هاي کامپیوتري ارائه شده مدل ارزیابی ریسک امنیتی شبکه
کـه در طـول    ها پذیري بر قابلیت بکارگیري آسیبگذار تأثیر عواملنادیده گرفتن 
در ایـن مقالـه از ایـن روش اسـتفاده     . کنند را پوشش داده اسـت  زمان تغییر می

  . ي مورد بررسی مدل نمود شود تا بتوان تغییرات مرتبط با زمان را در شبکه می
 ]5[ي تصـمیم بیـزي ارائـه شـده در      ود در مدل شبکهترین عیب موج مهم

 هـا بـر روي   پـذیري  نادیده گرفتن میـزان خسـارت ناشـی از بکـارگیري آسـیب     
دهـی   و همچنین ضرر عدم سرویس ي مورد بررسی هاي موجود در شبکه میزبان

همچنـین وابسـتگی    .باشد شبکه در صورت وقوع حمالت مختلف بر روي آن می
افراد خبره براي تأمین مقادیر مورد نیـاز بـراي پرکـردن جـداول     نظرات زیاد به 

ن مدل به شمار ای ي تصمیم بیزي از دیگر معایب مدل شبکه سودمندي موجود در
هـاي شـبکه زیـاد     کند که تعداد میزبان این مسئله زمانی اهمیت پیدا می. رود می

به صورت دستی و توسط فرد خبره  مورد نیازباشد، در این صورت تأمین مقادیر 
  .باشد عد خطا میتگیر و مس امري وقت

ي تصـمیم   گیري از مزایاي مدل شبکه شود تا با بهره در این مقاله سعی می
م کاهش ریسک، معایب مطـرح شـده   براي استفاده در گا ]5[بیزي ارائه شده در 

هاي اصلی این مقاله  بنابراین نوآوري. مربوط به آن تا حد امکان پوشش داده شود
  :باشند به شرح زیر می

 هـا بـر روي    پذیري میزان خسارت ناشی از بکارگیري آسیب درنظرگرفتن
و همچنـین ضـرر عـدم     ي مـورد بررسـی   هاي موجود در شـبکه  میزبان

 .صورت وقوع حمالت مختلف بر روي آن دهی شبکه در سرویس
  فرد خبره براي تأمین مقادیر مورد نیاز براي تولیـد  کاهش نیاز به دانش

  .ي تصمیم بیزي مدل شبکه
 يها شبکهمفاهیم مربوط به  به معرفیمقاله، در بخش دوم،  ینا ي در ادامه

. شده اسـت  پرداخته 퐶푉푆푆 چارچوب همچنین و هاي تصمیم بیزي ، شبکهیزيب
صـورت  بـه   ي مـدیریت ریسـک   ینـه انجام گرفتـه در زم  يدر بخش سوم کارها

ي  به معرفی نحوه و پنجم چهارم هاي بخش. گیرند یقرار م یمختصر مورد بررس
حاصل  یجو نتا شود پرداخته می انجام تحلیل و کاهش ریسک در روش پیشنهادي

 .بخش ششم آمده است در یشمورد آزما ي شبکه ي یکروش بر رو یناز اعمال ا
  .آید یبه عمل م گیري یجهدر بخش هفتم نت یتدر نها

 مفاهیم پایه -2
هاي تصمیم  شبکه هاي بیزي، مفاهیم مورد استفاده در این مقاله عبارتند از شبکه

  .پردازد این بخش به معرفی این مفاهیم می. 퐶푉푆푆 چارچوببیزي و 

  هاي بیزي شبکه -1- 2
باشد که هر گره موجـود در   دار می دور جهت ي بیزي یک گراف بدون یک شبکه

هـاي شـرطی میـان     هاي آن وابستگی گر یک متغیر تصادفی بوده و یال آن بیان
هاي بیزي هر گره داراي یک توزیع احتمالی  در شبکه. دهند ها را نمایش می گره

 کنـد  سازي می شرطی بوده که تأثیرات والدین آن را بر روي گره مورد نظر کمی
]7[.  

푋که  ینبا فرض ا = {푥 , … , 푥  يها متناظر با گره یتصادف یرهايمتغ {
 یرهـاي متغ یـن احتمال توأم مربوط به ا یعتوز توان یباشند، م یزيب ي شبکه یک

 یـري و با کمک قـانون زنج  یضرب احتماالت شرط را به صورت حاصل یتصادف
  :نمود یفتعر یراحتمال به صورت ز

)1(  푃(푥 , … , 푥 ) = 푃(푥 |푃푎(푥 )) 

푃푎(푥فوق منظور از  ي که در رابطه در  푥 گره ینوالدمقادیر مربوط به  (
  .باشد یم یزيب ي شبکه

، گیـرد  یدر دسترس قرار م یدياطالعات جد که یزمانهاي بیزي،  در شبکه
ي بیز  با استفاده از قضیهرا  یتصادف یرهايمربوط به متغ یاحتمال يباورها توان می

  .نمود یروزرسانب)) 2( رابطه(
)2(  푃(푋|푌) =

푃(푋)푃(푌|푋)
푃(푌)  

جوي  و ي پرس برابر احتمال پسین یا احتمال رخداد گره 푃(푋|푌) که در آن
푋 ي  با فرض داشتن مشاهده푌  باشد می .푃(푋)     برابر احتمـال پیشـین بـوده و

푃(푌|푋) ي اطالعات  نیز برابر احتمال مشاهده푌   با داشتن یک رخداد مشخص
푋  همچنین . باشد می푃(푌)  عبارت است از احتمال غیرشرطی رخداد푌 .  

هاي بیـزي را بـر روي گـراف حملـه تعریـف       در صورتی که مفاهیم شبکه
  .]4[ ي بیزي خواهد بود نماییم، حاصل گراف حمله

  هاي تصمیم بیزي شبکه -2- 2
ي بیزي است که بـه   ي یک شبکه یافته ، نوع گسترشبیزي ي تصمیم یک شبکه

نتـایج ناشـی از    میزان سـودمندي  و موردنظر هایی براي نمایش عملیات گرهآن 
ي تصمیم بیزي شامل سـه نـوع    بنابراین یک شبکه .]7[ ها افزوده شده است آن

مانند  ،باشند یم یتصادف یرهايمتغي  هاي شانس که نماینده گره) 1: باشد گره می
 یاتیعملي  که نماینده یمتصم هاي گره) 2وجود داشت،  یزيب يها شبکهدر  چه آن

 هـاي  گـره ) 3، و یـد ها انتخـاب نما  آن یاناز م تواند یم گیرنده یمکه تصمهستند 
  .باشند یعامل م يتابع سودمند گر یانب که منديسود

مربوط به هر  (퐸푈)ي سود قابل انتظار  کننده گره سودمندي بیانهمچنین 
  .باشد می 퐸 ي عمل، با داشتن مشاهده

)3(  퐸푈(퐴|퐸) =  푃( 푂 |퐸, 퐴)푈(푂 |퐴) 
یک عمل غیرقطعی  퐴، باشد در دسترس می ي مشاهده 퐸ي فوق،  در رابطه

푈(푂بوده و  푂ي احتمالی  با نتیجه |퐴)  سود هر نتیجه در صورت رخداد عمل
퐴 است. 푃(푂 |퐸, 퐴)  ي  توزیـع احتمـال شـرطی بـر روي حـاالت نتیجـه      نیز

  .انجام شود 퐴و عمل  퐸ي  که مشاهده احتمالی است به شرط این

  푪푽푺푺 چارچوب -3- 2
چـارچوبی را بـراي    ]퐶푉푆푆 ]8ها یا  پذیري سیستم عمومی امتیازدهی به آسیب

. آورد یاطالعات بوجود مـ  يفناور هاي پذیري یبآس یراتثأو ت ها یصهخصارزیابی 
퐶푉푆푆 ي پایه، زمانی و محیطی تشکیل شده است که هـر  ها از سه گروه سنجه

  . ]8[ کنند تولید می 10تا  0ي بین  کدام امتیازي در بازه
 از و باشد می  ها پذیري هاي ذاتی آسیب کیفیتگر  پایه، بیان هاي سنجه گروه
 (퐴퐶)، پیچیدگی دسترسی (퐴푉)بردار دسترسی  شامل ي بکارگیري سه سنجه

تأثیر بر روي محرمـانگی   تأثیرات شامل ي و سه سنجه (퐴푈)و تصدیق اصالت 
(퐶)،  تأثیر بر روي تمامیت(퐼) پـذیري   تأثیر بر روي دسـترس  و(퐴)   تشـکیل

  .شده است
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مان تغییر را که در طول ز  پذیري هاي آسیب زمانی، خصیصه هاي سنجه گروه
هـایی کـه    وضعیت جاري کـدها یـا تکنیـک   ها  این سنجه .کند کنند، بیان می می
 ، سـطح تـرمیم  (퐸) پـذیري شـوند   یـک آسـیب   بکـارگیري توانند منجر بـه   می

و  هـا  یريپـذ  ي اطمینان از وجود آسـیب  درجهو همچنین  (푅퐿) ها پذیري آسیب
  .دنکن گیري می را اندازه (푅퐶)ها  مربوط به آنجزئیات تکنیکی 

 هـا   پـذیري  آسـیب  از ییهـا  ي خصیصه کننده بیان محیطی هاي سنجه گروه
یی است ها سنجهگروه شامل این . د که براي هر محیط کاري یکتا هستندنباش می
را بـا توجـه بـه اهمیـت      پذیري هر آسیبسازد تا امتیاز  گر را قادر می لیلتح که

توسـط   هـا  داراییاهمیت  .سازي نماید سفارشی مورد بررسی سازمان هاي دارایی
ي ها سنجه  .شوند گیري می پذیري اندازه معیارهاي محرمانگی، تمامیت و دسترس

و نیـاز بـه    (퐼푅)، نیاز به تمامیت (퐶푅)عبارتند از نیاز به محرمانگی  این گروه
  .(퐴푅)پذیري  دسترس

  کارهاي مرتبط -3
هاي متعددي ارائـه   هاي کامپیوتري روش بمنظور ارزیابی کمی امنیت شبکه

عنـوان احتمـال بکـارگیري    ب 퐶푉푆푆هـا از امتیازهـاي    اکثر این روش. شده است
در . ]9[ و ]4[ماننـد   انـد،  ها توسط مهاجمین استفاده کرده پذیري ي آسیب موفقانه

ــان روش ــاي مو می ــود،ه ــد  ج ــی مانن ــارگیري ]11[ و ]10[برخ ــاالت بک  احتم
هـاي عطفـی و    با اسـتفاده از وابسـتگی   و ها را در طول گراف حمله پذیري آسیب

دهند و برخی دیگر از قـوانین انتشـار بیـزي     انتشار می توسط آن فصلی کد شده
ســازي  هــاي بیــزي بــراي مــدل ي اســتفاده از شــبکه ایــده. کننــد اســتفاده مــی

ي سـطح امنیـت    کننده هاي شبکه و تعیین یک مقدار کمی که بیان پذیري آسیب
هـاي   پـس از آن روش  .بکارگرفته شـد  ]12[در  یک شبکه باشد، براي اولین بار

ي  هاي امنیتی خود استفاده نمودنـد، از جملـه   هاي بیزي در مدل بسیاري از شبکه
  .اشاره کرد ]14[ و ]13[به  توان ها می این روش
هاي کـامپیوتري ارائـه شـده     یک مدل ارزیابی ریسک امنیتی شبکه ]6[در 
گـرفتن  را با درنظر ها پذیري بر قابلیت بکارگیري آسیبگذار تأثیر عواملاست که 

  .دهد می سی قرارهاي موجود در آن مورد برر داراییو ارزیابی شبکه  زمان
حـدود  مسـازي شـبکه    ي تخصیص یافته بـراي امـن   در اکثر مواقع بودجه

هـاي   ي تمـام کنتـرل   اي از مجموعـه  بنابراین نیاز است تا زیرمجموعـه  ،باشد می
سازي خسارت  ي ممکن شناسایی شود تا در صورت پیاده ترین هزینه امنیتی با کم

بـا معرفـی    ]4[ایـن مسـئله در    .هاي شبکه به حداقل برسد باقیمانده روي دارایی
 ي چـارچوبی ایسـتا و پویـا بـراي تحلیـل ریسـک       و ارائـه  ي بیـزي  گراف حمله

ي بیزي ناتوانی آن در  ترین عیب گراف حمله مهم .رفع شد هاي کامپیوتري شبکه
هـاي کـاهش ریسـک از جملـه      نمایش اطالعات مورد نیاز براي انجـام فعالیـت  

و نتـایج   ها سازي آن ي پیاده هزینه ها، پذیري ي آسیب پوشاننده هاي امنیتی کنترل
  . باشد می ها سازي حاصل از این پیاده

هاي تصمیم بیزي بعنوان ابزاري کارآمد براي استفاده  با معرفی شبکه ]5[در 
هـاي قبلـی    موجود در مـدل  ریسک، نقایص مذکور هاي تحلیل و کاهش در گام

هـا   ي آن نواقصـی دارد کـه از جملـه   نیز اما روش مذکور . پوشش داده شده است
ها بر روي  پذیري میزان خسارت ناشی از بکارگیري آسیب گرفتن توان به نادیده می

دهی شـبکه در   ي مورد بررسی و ضرر عدم سرویس هاي موجود در شبکه میزبان
فـرد   وابستگی بـه همچنین  .اشاره کرد روي آنصورت وقوع حمالت مختلف بر 

باعـث   ي تصمیم بیزي خبره براي تأمین مقادیر مورد نیاز براي تولید مدل شبکه

هـاي زیـاد    هایی بـا تعـداد میزبـان    شود این مدل براي استفاده بر روي شبکه می
  .ناکارآمد باشد

زي ارائه ي تصمیم بی با استفاده از مدل شبکهشود تا  در این مقاله سعی می
هـاي تحلیـل و    آن در انجام فعالیـت هاي  ، عالوه بر استفاده از مزیت]5[شده در 
  .و رفع نواقص موجود در این مدل شود یشناسایاقدام به ریسک،  کاهش

  بیزي ي گراف حملهتحلیل ریسک با استفاده از  -4
هاي تصمیم  توسط شبکههاي کامپیوتري  در روش ارائه شده، حمالت روي شبکه

بایسـت ابتـدا گـراف     ي تصمیم بیزي می قبل از تولید شبکه .شوند بیزي مدل می
در این بخش به معرفی . ي مورد بررسی تولید شود ي بیزي مربوط به شبکه حمله
پرداختـه   ي بیـزي  هـاي حملـه   گـراف ي انجام تحلیل ریسک با استفاده از  نحوه
  .شود می

 ي مورد بررسی شبکهي  تولید گراف حمله -1- 4
ي مورد بررسی  ي شبکه بایست گراف حمله میبیزي ي  گراف حملهقبل از ساخت 

عبارتنـد از پیکربنـدي    براي تولید گراف حملـه اطالعات مورد نیاز  .را تولید نمود
ها بـا یکـدیگر و همچنـین     ي اتصال آن هاي موجود و نحوه شبکه شامل میزبان

 푀푢푙푉퐴퐿در این تحقیق از ابزار . ها هاي موجود بر روي این میزبان پذیري آسیب
  .اده شده استبراي تولید گراف حمله استف ]15[

  ها پذیري ي احتمال بکارگیري آسیب محاسبه -2- 4
هاي حمله، مسیرهاي متعددي از نقطه ورود مهاجم تا نقطه هدف وجود  در گراف

احتمال بکارگیري هر . باشد پذیري می هر مسیر متشکل از یک یا چند آسیب .دارد
محاسـبه   퐶푉푆푆هاي پایه و زمانی  هاي منتخب گروه پذیري توسط سنجه آسیب

ي  هـاي پایـه   پـذیري بـا اسـتفاده از سـنجه     قابلیت بکارگیري هر آسیب .شود می
퐶푉푆푆 شود ي زیر محاسبه می و رابطه:  

)4(  퐸푥푝푙표푖푡푎푏푖푙푖푡푦 = 2 ∗ 퐴푉 ∗ 퐴퐶 ∗ 퐴푈 
هـا   پـذیري  هاي ذاتی آسیب ي ویژگی کننده بیان 퐸푥푝푙표푖푡푎푏푖푙푖푡푦مقدار 

شرایط هاي کامپیوتري،  شبکهشدن  با گذشت زمان و پیچیدهامکان دارد . باشد می
دسـتخوش تغییراتـی   ها  موجود در آن يها پذیري هاي بکارگیري آسیب و ویژگی

 ها از پذیري براي درنظرگرفتن عوامل زمانی مؤثر بر قابلیت بکارگیري آسیب. شوند
  .شود استفاده می 퐶푉푆푆هاي زمانی  سنجه

)5(  푇푃 = (퐸 ∗ 푅퐿 ∗ 푅퐶) ∗  퐸푥푝푙표푖푡푎푏푖푙푖푡푦 
 در زمـان هـا   پذیري گر احتمال بکارگیري آسیب بیان 푇푃ي فوق،  ابطهدر ر

هـاي ذاتـی و زمـانی     ي هر دو نوع ویژگی بوده و دربردارندهارزیابی امنیت شبکه 
  .باشد می ها پذیري آسیب

  ي بیزي تولید گراف حمله -3- 4
باشـد کـه    هر گره داراي یک جدول احتمال شـرطی مـی   ي بیزي حمله در گراف
بنابراین  .دهد را به شرط حاالت مختلف والدینش نمایش می آن بکارگیرياحتمال 

ي بیزي باید براي هر گـره یـک جـدول     براي تبدیل گراف حمله به گراف حمله
  .ن زیر تولید نموداحتمال شرطی با استفاده از قوانی

 푆به  푆پذیري که شبکه را از حالت  کارگیري آسیبکه احتمال ب در صورتی
푆براي   ∊  푃푎[푆 در  푆بنامیم، تابع توزیع احتمال شرطی  푒کند،  منتقل می [
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از  با استفاده باشد، 퐴푁퐷از نوع  آنهاي ورودي به  ي بین یال رابطهصورتی که 
از  푆 گرههاي ورودي به  ي میان یال رابطهشود، و اگر  حاسبه میمقانون ضرب 

푁표푖푠푦از عملگر باشد،  푂푅نوع  − 푂푅 ]12[ شود استفاده می.  

  تصمیم بیزي هاي شبکه کمککاهش ریسک با  -5
. باشـد  گام پس از تحلیل ریسک در چارچوب مدیریت ریسک، کاهش ریسک می

هـاي شـبکه بـراي     پـذیري  آسـیب ي  هـاي امنیتـی پوشـاننده    در این گام، کنترل
هاي امنیتی  سازي کنترل در این مقاله براي مدل. شوند بندي می سازي اولویت پیاده

  .شود هاي تصمیم بیزي استفاده می ها از شبکه هاي آن و ویژگی

  ها پذیري بکارگیري آسیب ي خسارت محاسبه -1- 5
منیـت شـبکه   ها در زمان ارزیـابی ا  پذیري احتمال بکارگیري آسیب تا این مرحله
ي بدست آوردن میزان خسـارت ناشـی از    این بخش به بیان نحوه. محاسبه شدند

  .پردازد ها می پذیري آمیز آسیب بکارگیري موفقیت
پـذیري از   ي میـزان تـأثیر هـر آسـیب     در روش پیشنهادي براي محاسـبه  
شود تـا عـالوه بـر درنظرگـرفتن      استفاده می 퐶푉푆푆هاي پایه و محیطی  سنجه

هـا را بـه طـور خـاص بـر روي       ها بتوان تـأثیرات آن  پذیري تأثیرات ذاتی آسیب
پذیري توسط تأثیرات آن بر  تأثیرات ذاتی هر آسیب .هاي شبکه بدست آورد دارایی
گیـري   پـذیري انـدازه   ، تمامیـت و دسـترس  اهداف امنیتی مانند محرمانگیروي 

  .شود می
)6(  퐼푚푝푎푐푡 = 1 − (1 − 퐶) × (1 − 퐼) × (1 − 퐴) 

هـا در   پـذیري، بـر اسـاس میـزان اهمیـت دارایـی       ممکن است یک آسیب
در این مقاله بمنظـور   .ها بگذارد هاي مختلف، تأثیرات متفاوتی بر روي آن محیط
  .شود استفاده می 퐶푉푆푆هاي محیطی  ها از سنجه این تفاوتگرفتن درنظر

)7(  
퐴푑푗푢푠푡푒푑퐼푚푝푎푐푡

= 1 − (1 − 퐶 × 퐶푅)
× (1 − 퐼 × 퐼푅) × (1 − 퐴 × 퐴푅) 

هـا،   پـذیري دارایـی   با درنظرگرفتن نیازهاي محرمانگی، تمامیت و دسترس
  .مورد بررسی تطابق بیشتري دارند ي آیند که با شبکه تري بدست می نتایج دقیق

  ي تصمیم بیزي تولید شبکه -2- 5
تـوان   قبل بیان شد، می چه در بخش ي بیزي مطابق آن لهپس از تولید گراف حم

. ي تصمیم بیزي تبدیل نمود هاي تصمیم و سودمندي به شبکه را با افزودن گره آن
گیرند که یک یا چند کنترل امنیتی براي  هایی قرار می هاي تصمیم در مکان گره

پذیري تحت  از هر گره تصمیم یالی به آسیب. پذیري وجود دارد پوشش یک آسیب
 هـاي  هاي سودمندي تأثیرات ناشی از اعمال کنترل گره .شود پوشش آن رسم می

هاي تحـت پوشـش را در قالـب جـداول سـودمندي       پذیري امنیتی بر روي آسیب
هاي وارد شونده به هر گره سودمندي از جانب  بنابراین یال. نمایند سازي می کمی
هـا   ي آن دهنـده  هـاي تصـمیم پوشـش    ها و گره پذیري هاي مربوط به آسیب گره
  .شدبا می

 ، در)2(داده شده در شکل  ي نمایش ي تصمیم بیزي مربوط به شبکه شبکه
هاي شبکه به صـورت بیضـی بـه     پذیري آسیب .باشد قابل مشاهده می )1(شکل 

. اند هایشان نمایش داده شده شرط ها و پس شرط هایی براي نمایش پیش همراه یال
ها به صورت مسـتطیل شـکل و    پذیري ي این آسیب هاي امنیتی پوشاننده کنترل

  .اند ضلعی نشان داده شده هاي سودمندي به صورت شش گره

  
  )2(داده شده در شکل  ي نشان شبکهشبکه تصمیم بیزي ) : 1(شکل 

  جداول سودمندي یفتعر - 1- 2- 5
هـاي سـودمندي    بایست براي تمامی گره ي تصمیم بیزي، می پس از تولید شبکه

ناشی از این جداول میزان تأثیرات . موجود در آن یک جدول سودمندي تولید نمود
 سـازي  هاي تحت پوشش را کمـی  پذیري امنیتی بر روي آسیب هاي اعمال کنترل

میزان خسـارت ناشـی از بکـارگیري     در این مقاله، براي درنظرگرفتن .نمایند می
ي مورد بررسـی و همچنـین    هاي موجود در شبکه ها بر روي میزبان پذیري آسیب

دهی شبکه در صورت وقوع حمـالت مختلـف بـر روي آن از     ضرر عدم سرویس
ي جـداول  بـرا بدین ترتیـب تعریـف جدیـدي     .شود جداول سودمندي استفاده می

 .نشان داده شده است) 1(شود که در جدول  سودمندي ارائه می
  

  جداول سودمندي ارائه شده براي تعریف قالب) : 1(جدول 
برداري بهره  

  کنترل امنیتی
پذیري  از آسیب

  برداري شده است بهره
پذیري  از آسیب

  برداري نشده است بهره
کنترل امنیتی اعمال شده 

  است
 -دهی ضرر عدم سرویس

  هزینه اعمال کنترل امنیتی
هزینه  -دهی سود سرویس

  اعمال کنترل امنیتی
کنترل امنیتی اعمال 

  نشده است
  دهی سود سرویس  دهی ضرر عدم سرویس

 
گر این است که در صورت اعمال یـک کنتـرل    جدول سودمندي فوق بیان

گیرد، برداري قرار  پذیري مورد بهره پذیري، اگر آن آسیب امنیتی بر روي یک آسیب
دهـی   جمع ضرر ناشی از عدم سرویس خسارت وارده به سازمان به صورت حاصل

اما در . باشد و هزینه اعمال کنترل امنیتی می) باشد شود عدد منفی می فرض می(
دهی  صورتی که کنترل امنیتی اعمال نشده باشد، تنها ضرر ناشی از عدم سرویس

یک کنترل امنیتی بر روي یـک   حال اگر پس از اعمال. شود به سازمان وارد می
برداري قرار نگیرد، هزینه اعمال کنتـرل   پذیري مورد بهره پذیري، آن آسیب آسیب

اما در صورتی کـه کنتـرل امنیتـی    . دهی کسر خواهد شد امنیتی از سود سرویس
  .دهی متوجه سازمان خواهد بود اعمال نشده باشد، تنها سود ناشی از عدم سرویس

موردنیاز براي پرکردن جداول سودمندي، به دانـش   هاي دادهبمنظور تأمین 
نیاز توسط  هاي مورد ها و تأمین داده پرکردن دستی این جدول. فرد خبره نیاز است

گیـر و   باال، امري وقت هاي هاي با تعداد میزبان افراد خبره بخصوص براي شبکه
 ش نیاز بـه دانـش  کاه بمنظور در این مقاله به همین دلیل،. باشد مستعد خطا می
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ي تصمیم بیزي  تولید مدل شبکه در جهتفرد خبره براي تأمین مقادیر مورد نیاز 
  .شود به صورت زیر عمل می

  دانش خبره کاهش وابستگی به - 2- 2- 5
 يرو بـر  ها يریپذ بیآس يریبکارگ از یناش يها خسارت شده ارائه روش در

منظور ب .اند شده یازدهیامت و ییشناسا) 7(ي  توسط رابطه ستمیس رامونیپ طیمح
 خسـارت  عنـوان  به ازهایامت نیا از توان یم فرد خبره، کاهش وابستگی به دانش

یا  کی از يبردار بهره زمان در تنها چراکه ،کرد استفاده یده سیسرو عدم از یناش
تـوان بـا    مـی بنـابراین  . باشد ینم یده سیسرو به قادر ستمیس ،يریپذ بیآس چند

ها و یا ضرر ناشی  پذیري خسارت ناشی از بکارگیري آسیب ،)8(ي  استفاده از رابطه
  .دهی را بدست آورد از عدم سرویس

)8(  퐴푡푡푎푐푘 퐷푎푚푎푔푒 = 퐷푎푚푎푔푒 퐶푟푖푡푒푟푖표푛
× 퐴푑푗푢푠푡푒푑 퐼푚푝푎푐푡 

ي تعیـین سـود    فرد خبره در زمینه کاهش نیاز به دانشهمچنین به منظور 
هـاي تحـت پوشـش آن،     پـذیري  کنترل امنیتی بر روي آسیب ناشی از اعمال هر

) 9(ي  توان بر اساس میزان پوشش کنترل مربوطه و همچنین استفاده از رابطه می
  .ه هر کنترل امنیتی را بدست آوردسود مربوط ب

)9(  
푆푒푐푢푟푖푡푦 퐶표푛푡푟표푙 퐵푒푛푒푓푖푡

= 퐵푒푛푒푓푖푡 퐶푟푖푡푒푟푖표푛
× 푆푒푐푢푟푖푡푦 퐶표푛푡푟표푙 퐶표푣푒푟푎푔푒 

هاي زیاد تنها نیاز است تا مقادیر  هایی با تعداد میزبان بدین ترتیب در شبکه
퐷푎푚푎푔푒 퐶푟푖푡푒푟푖표푛  و퐵푒푛푒푓푖푡 퐶푟푖푡푒푟푖표푛   توسط فرد خبره تهیـه

سود و  ها يریپذ بیآس يریبکارگ از یناش خسارت مربوط به ریدامقبتوان شود تا 
ر دارد، بـه  ي بین صفر و یک قـرا  را که در بازه ناشی از اعمال هر کنترل امنیتی

  .دي مطلوب تغییر دا بازه

  انتشار احتماالت در شبکه تصمیم بیزي -3- 5
هـایی   شـرط  ها بعنوان پـیش  پذیري هاي تصمیم بیزي، تعدادي از آسیب در شبکه

به عبـارت دیگـر   . کنند هاي دیگر عمل می پذیري براي بکارگیري برخی از آسیب
از سوي دیگر . باشد احتمال هر گره تحت تأثیر احتمال والدین سببی آن گره می

ا باعـث تغییـر در احتمـال    هـ  پذیري هاي امنیتی بر روي آسیب سازي کنترل پیاده
این تأثیرات در قالب جداول احتمال شـرطی هـر گـره    . شود ها می بکارگیري آن

ي بیـز   توان این احتماالت اولیه را با اسـتفاده از قضـیه   می. شود نمایش داده می
رو  رو و پـس  هـاي پـیش   ي تصمیم بیزي و به صـورت  در طول شبکه)) 2(رابطه (

  .]5[رطی مربوط به هر گره را محاسبه نمودو احتمال غیر ش انتشار داد

  امنیتی هاي ي ریسک هزینه - تحلیل سود -4- 5
سـازي بـر روي یـک     که در صورت پیـاده عاملی است  )푆퐶( یک کنترل امنیتی

هاي  در این تحقیق، کنترل .دهد را کاهش می پذیري، قابلیت بکارگیري آن آسیب
ایـن متغیرهـا    مقـدار  .انـد  امنیتی به صورت متغیرهایی برنولی درنظرگرفته شـده 

هـر  . باشـد  مـی هاي امنیتـی   کنترلسازي  عدم پیاده یا سازي و پیاده ي کننده بیان
 استکنترل سازي آن  پیاده ي هزینه گر مقداري است که بیان دارايکنترل امنیتی 

)퐶(.   
گـر ایـن    بیـان باشد کـه   می 푃⃗ي کاهش ریسک یک بردار بولی  یک برنامه

بنـابراین  . اند سازي انتخاب شده براي پیاده) 푆퐶(هاي امنیتی  است که چه کنترل

با استفاده از  (푀푃퐶) ي کاهش ریسک امنیتی برنامه ي کلی مربوط به هر هزینه
  .شود محاسبه می) 10(رابطه 

)10(  푀푃퐶 푃⃗ = 푃 퐶  

هاي کـامپیوتري، یـک مـدیر امنیتـی      بمنظور مقابله با حمالت روي شبکه
ي کاهش ریسک امنیتی مناسب را شناسایی نمایـد کـه در    بایست یک برنامه می

براي این منظور از معیار . سازي آن بیشترین میزان منفعت بدست آید صورت پیاده
قابـل  ) 3(ي  شود کـه بـا اسـتفاده از رابطـه     استفاده می (퐸푈)سود قابل انتظار 

سـازي   یافته بـراي امـن   ي تخصیص اما در اغلب مواقع، بودجه .باشد محاسبه می
هاي  سازي برنامه ي پیاده بایست هزینه ، لذا میاستهاي کامپیوتري محدود  شبکه

 ي کـاهش  بنـابراین یـک برنامـه    .نیز درنظرگرفته شود (푀푃퐶)کاهش ریسک 
ي  بودجـه  حداکثر برابـر بـا  اي  ریسک با بیشترین میزان سود قابل انتظار و هزینه

  .یافته مطلوب است تخصیص
ي  هزینه-تحلیل سود مبنی بر ها بعد نتایج حاصل از انجام آزمایشدر بخش 

ي کاهش ریسک بر روي  شناسایی بهترین برنامه هاي امنیتی و همچنین ریسک
سازي شـبکه   ي تخصیص یافته براي امن بودجهدر صورتی که یک نمونه شبکه 

  .آورده شده استباشد  و یا نامحدود محدود

  ها نتایج آزمایش -6
، نمـایش داده شـده   )2(شبکه که در شـکل  کار پیشنهادي بر روي یک نمونه  راه

شود مهاجم قصد دارد تا از طریق  در این شبکه فرض می. سازي گشته است پیاده
هاي مختلف شبکه،  هاي موجود بر روي میزبان پذیري بکارگیري آسیباینترنت و 

  .سطح دسترسی مدیر را بدست آورد  푆푄퐿بر روي سرور
مهاجم

اینترنت

سرور وب

دیوار آتش

سرور گذرگاهSQLسرور 

ماشین هاي محلی

ناحیه ي مورد اعتماد

ناحیه ي  
DM

Z

  
 ]5[ مورد آزمایشي  شبکه پیکربندي) : 2(شکل 

 
هاي این شـبکه بـه همـراه     هاي موجود بر روي میزبان پذیري لیست آسیب

در این جدول، . نمایش داده شده است) 2(ها در جدول  آن ]퐶푉퐸 ]16امتیازهاي 
استفاده از ها با  ز آنها به همراه خسارات ناشی ا پذیري احتماالت بکارگیري آسیب

 .اند آمده بدست 5و  4هاي  در فصل روابط ذکر شده
ــایش و  퐷푎푚푎푔푒 퐶푟푖푡푒푟푖표푛گرفتــه، مقــدار  هــاي انجــام   در آزم

퐵푒푛푒푓푖푡 퐶푟푖푡푒푟푖표푛  درنظرگرفته شده اسـت، بنـابراین میـزان     1000برابر
د مربوط به هر کنتـرل امنیتـی   و سو پذیري خسارت ناشی از بکارگیري هر آسیب

  .قرار خواهد گرفت 1000تا  0ي بین  ي آن در بازه پوشاننده

695

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


  ي مورد آزمایش هاي موجود در شبکه پذیري آسیب) : 2(جدول 
  خسارت  احتمال  CVEامتیاز   پذیري آسیب  میزبان
در سرویس  IISپذیري  آسیب  سرور وب

WebDAV 
CVE 2009-1535 0.4422  1  

ها در  مدیریت نادرست کوکی  سرور گذرگاه
OpenSSH  CVE 2007-4752  0.7438  0.48  

هاي  ماشین
  محلی

  CA 1996-83  0.3335  0.64  الگین راه دور
  LICQ  CVE 2001-0439  0.855  0.48سرریز بافر 

 MSي پشتهسرریز بافر 
Video ActiveX  CVE 2008-0015  0.7761  1  

  SQL  CVE 2008-5416  0.6264  1تزریق  SQLسرور 
 

ي  هاي شبکه به همـراه هزینـه   پذیري ي آسیب هاي امنیتی پوشاننده کنترل
 .اند لیست شده) 3(ها در جدول  سازي و سود ناشی از اعمال آن پیاده

  

  ها پذیري ي آسیب هاي امنیتی پوشاننده کنترل) : 3(جدول 
  سود  پوشش  هزینه  سطح پوشش  کنترل امنیتی

SC1- ي  اعمال وصلهOpenSSH  CVE 2007-4752  63  0.75  750  
SC2-  اعمال راهکارMS CVE 2008-0015  14  0.6514  651.4  
SC3- فیلتر ترافیک خارجی  CA 1996-83, 

CVE 2009-1535  70  0.6201  620.1  
SC4- سازي غیرفعال WebDAV  CVE 2009-1535  250  0.4355  435.5  
SC5-  اعمال راهکارMS09-004 CVE 2008-5416  31  0.4255  425.5  

SC6- افزودن دیوار آتش  CVE 2001-0439  205  0.3285  328.5  
SC7- جوها و محدودسازي پرس  CVE 2008-5416  84  0.2786  278.6  

 

ي  بندي درخت اتصالی که توسط بسته در ادامه، با استفاده از الگوریتم خوشه
هـاي   سازي شده است، سود قابـل انتظـار برنامـه    پیاده ]퐺푒푁퐼푒 ]17افزاري  نرم

محاسبه شده که حاصل در نمودار شکل ) 3(ي  توسط رابطهکاهش ریسک ممکن 
 .نمایش داده شده است )3(

  

  
هاي کاهش  سازي برنامه ي پیاده سود قابل انتظار در مقابل هزینه) : 3(شکل 

  ریسک ممکن
 

شود، بیشترین مقدار سـود قابـل    گونه که در نمودار فوق مشاهده می همان
퐸푈 2765(انتظار ممکن  ي کـاهش ریسـک    برنامـه سـازي   با پیـاده ) واحد =

푃⃗ = {푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶          ادلـــــــاي مع و بــــا هزینــــه {
512 푀푃퐶(푃⃗) نمایش داده شده در  1ي شماره  نقطه( آید واحد بدست می =

هـایی   محدود باشـد، تنهـا برنامـه   یافته  ي تخصیص صورتی که بودجه در .)شکل
. تـر باشـد   ها از سقف بودجه کم سازي کلی آن ي پیاده شوند که هزینه انتخاب می

از ها  شود، چرا که تعداد زیادي از برنامه این رویکرد باعث هرس درخت تصمیم می
 400یافته برابر  ي تخصیص ، در صورتی که بودجهي مثالبرا .شوند تولید نمیابتدا 

 400ي بـیش از   هاي کاهش ریسک با هزینـه  سود قابل انتظار برنامه واحد باشد،
퐸푈 2496(در این حالت، بیشترین سود قابل انتظار . شود واحد محاسبه نمی = 

푃⃗ي کاهش ریسک  برنامهسازي  با پیاده) واحد = {푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶 با  {
푀푃퐶(푃⃗)  397ي کلی  هزینه هـر   .)2ي شماره  نقطه( آید واحد بدست می =

푃⃗هاي کاهش ریسک  برنامهسازي  ي پیاده چند هزینه = {푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶  و {
푃⃗ = {푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶 , 푆퐶 ــا   { ــر ب ــز براب 푀푃퐶(푃  397نی ,⃗) = 

 به ترتیـب  ت سود قابل انتظاراین حاال، اما در )4و  3نقاط شماره ( باشد واحد می
퐸푈  1844برابر با  퐸푈  780و  =   .واحد خواهد بود =

  گیري و کارهاي آینده نتیجه -7
در گـام کـاهش    یـزي ب یمتصـم  ي مدل شبکه یاياز مزا یريگ با بهرهاین مقاله 

گـرفتن   نادیده، از جمله وابستگی زیاد به دانش خبرهمربوط به آن  یبمعا یسک،ر
مـورد   ي شـبکه  هـاي  یزبانم يبر رو ها پذیري یبآس یرياز بکارگ یت ناشخسار
شبکه در صورت وقـوع   دهی یسضرر عدم سروگرفتن  نادیدههمچنین و  یبررس

پس از معرفی روش  .است رفع نمودهتا حد امکان  را آن يحمالت مختلف بر رو
پـس از  سازي گشته و  ي آزمایشی پیاده پیشنهادي، این روش بر روي یک شبکه

هاي کاهش ریسک امنیتی  برنامههاي امنیتی،  ي ریسک هزینه-انجام تحلیل سود
سازي  یافته براي امن ي تخصیص با بیشترین سود قابل انتظار در حاالتی که بودجه

  .اند شبکه محدود و نامحدود باشد، محاسبه شده
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