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اي از سناريوهاي نفوذ به يك شبكه   حمله مجموعه هر گراف :چكيده
دار براي  هاي حمله وزن در اين مقاله، از گراف. دهد كامپيوتري را نمايش مي

هاي  در اين گراف. شود ستفاده ميهاي كامپيوتري ا پذيري شبكه تحليل آسيب
وزن نسبت . شود گر وزني نسبت داده مي حمله به هر سوءاستفاده توسط تحليل

داده شده به هر سوءاستفاده متناسب با هزينه الزم براي جلوگيري از آن 
دار يافتن يك مجموعه  هاي حمله وزن هدف از تحليل گراف. سوءاستفاده است

هاي آنها كمترين مقدار ممكن  است كه مجموع وزنها  بحراني از سوءاستفاده
در اين مقاله، . پذير نباشد باشد و با جلوگيري از آنها هيچ سناريوي نفوذي امكان

يك الگوريتم حريصانه، يك الگوريتم ژنتيك با عملگر جهش حريصانه و يك 
دار  هاي حمله وزن الگوريتم ژنتيك با تابع برازندگي پويا براي تحليل گراف

دار يك  هاي پيشنهادي براي تحليل گراف حمله وزن از الگوريتم. شود يشنهاد ميپ
نتايج . شود دار مقياس بزرگ استفاده مي شبكه مثالي و چندين گراف حمله وزن

هاي ژنتيك پيشنهادي را نسبت  ، عملكرد بهتر الگوريتمها آزمايشبدست آمده از 
هاي ژنتيك فوق قادر  ي كه الگوريتما دهند به گونه به الگوريتم حريصانه نشان مي

هاي كمتر را پيدا  ها با مجموع وزن هاي بحراني از سوءاستفاده هستند مجموعه
  همچنين، از الگوريتم ژنتيك با تابع برازندگي پويا براي تحليل چندين گراف. كنند

شود و عملكرد آن با يك الگوريتم تقريبي  حمله ساده مقياس بزرگ استفاده مي
  .شود هاي حمله ساده مقايسه مي تحليل گرافبراي 
  

پذيري شبكه، سناريوي نفوذ،  الگوريتم ژنتيك، تحليل آسيب :كليد واژه
  .دار سوءاستفاده، گراف حمله وزن

 قدمهم - 1
هاي كامپيوتري، خودكارسازي فرآيند ارزيابي  با گسترش شبكه

نگام ه. پذيري آنها نسبت به حمالت اهميت بيشتري پيدا كرده است آسيب
هاي  كدام از سوءاستفاده ارزيابي امنيت يك شبكه، در نظر گرفتن هر

آميز  اكثر حمالت موفقيت. ]1[شده به صورت جداگانه كافي نيست  شناخته
پذيري شبكه  ها هستند كه به تدريج آسيب شامل يك توالي از سوءاستفاده

  .]2[ود هاي سوءاستفاده نهايي برآورده ش شرط دهند تا پيش را افزايش مي
 مطرح سوييلر و فيليپسهاي حمله براي اولين بار توسط  مفهوم گراف

اي از سناريوهاي نفوذ به يك شبكه   حمله مجموعه هر گراف]. 3[شد 
دار، هر مسير كامل از  در اين گراف جهت. دهد كامپيوتري را نمايش مي

كند  يك گره ابتدايي به يك گره هدف با يك سناريوي نفوذ مطابقت مي
]4.[  

هاي حمله پيشنهاد  روشي را براي توليد گراف] 5[ و همكارانش آمان
هاي موجود و سطح  پذيري در اين روش، اتصاالت شبكه، آسيب. اند كرده

هاي شبكه به عنوان  كدام از ميزبان روي هر دستيابي نفوذي بر
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همچنين، هر سوءاستفاده به . شوند هاي اتميك در نظر گرفته مي خصيصه
شود كه با فرض برقراري  ك تبديل اتميك در نظر گرفته ميعنوان ي
. سازد ها را برقرار مي شرط اي از پس ها، مجموعه شرط اي از پيش مجموعه

هاي يك گراف و مجموعه  هاي اتميك به عنوان گره مجموعه خصيصه
هدف . شوند هاي آن گراف در نظر گرفته مي ها به عنوان يال سوءاستفاده

در ابتدا تنها تعدادي . شود يك گره در گراف مشخص مينفوذي به عنوان 
هاي ابتدايي  ها به عنوان گره اين گره. ها داراي مقدار درست هستند از گره

هايي از  توان توالي هاي ابتدايي مي با شروع از گره. شوند شناخته مي
  .رسانند ها را مشخص كرد كه نفوذي را به گره هدف مي سوءاستفاده

كننده مدل  هاي حمله از بررسي براي توليد گراف ]6[انش  و همكارشينر
NuSMV] 7 [و همكارانش نوئل. اند استفاده كرده ]هاي  روش] 9[و  ]8

  .اند هاي حمله پيشنهاد كرده ي را براي نمايش مناسب گرافدمتعد
هايي   حمله يافتن كمترين تعداد سوءاستفاده هاي هدف از تحليل گراف
 شينر. پذير نباشد  آنها هيچ سناريوي نفوذي امكاناست كه با جلوگيري از

اند كه اين مسأله از  ثابت كرده] 10[ و همكارانش جاو ] 6[و همكارانش 
اند كه با   را پيشنهاد كرده1آنها يك الگوريتم تقريبي.  استNP - hardنوع 

ه ها را ب  از سوءاستفاده2توان يك مجموعه تقريباً بهينه استفاده از آن مي
اي كه با جلوگيري از آنها نفوذي نتواند به هيچ يك از   آورد به گونهدست

  .اهداف خود دست پيدا كند
هاي  هاي ژنتيك براي تحليل گراف از الگوريتم ]11[ جليلي و آبادي

  .اند حمله استفاده كرده
اند،  هاي حمله پيشنهاد شده هايي كه تاكنون براي تحليل گراف در روش

] 10[، ]6[شود  ها يكسان در نظر گرفته مي ءاستفادههزينه جلوگيري از سو
در صورتي كه هزينه جلوگيري از يك سوءاستفاده متفاوت از ]. 11[و 

به عنوان مثال، براي جلوگيري . هزينه جلوگيري از سوءاستفاده ديگر است
هاي آتش  هاي امنيتي در ديواره مشي توان خط ها مي از برخي از سوءاستفاده

ها  در صورتي كه براي جلوگيري از برخي ديگر از سوءاستفاده. را تغيير داد
دهنده شبكه  هاي سرويس هاي موجود در برنامه پذيري الزم است تا آسيب

  .بر است بر و هزينه را برطرف كرد كه امري زمان
 3دار هاي حمله وزن در اين مقاله، براي حل مشكل فوق از گراف

گر وزني   هر سوءاستفاده توسط تحليلها به در اين گراف. شود استفاده مي
وزن نسبت داده شده به هر سوءاستفاده متناسب با . شود نسبت داده مي

همچنين، يك . هزينه الزم براي جلوگيري از آن سوءاستفاده است
، يك الگوريتم ژنتيك با عملگر GreedyWAGالگوريتم حريصانه به نام 
ژنتيك با تابع  و يك الگوريتم GenWAGجهش حريصانه به نام 

هاي حمله   براي تحليل گرافDynGenWAGبرازندگي پويا به نام 
شود و با ارائه مثالي از يك شبكه كامپيوتري، از  دار پيشنهاد مي وزن

دار اين شبكه  هاي پيشنهادي براي تحليل گراف حمله وزن الگوريتم
وي  سناري164دار شامل  در اين مثال، گراف حمله وزن. شود استفاده مي

 
1. Approximation Algorithm 
2. Approximately - Optimal 
3. Weighted Attack Graph 

  هاي ژنتيك دار با استفاده از الگوريتم هاي حمله وزن تحليل گراف
 مهدي آبادي و سعيد جليلي
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 168ها از بين  اي از سوءاستفاده هدف يافتن زيرمجموعه. نفوذ است
هاي آنها كمترين  اي كه مجموع وزن سوءاستفاده ممكن است به گونه

مقدار ممكن باشد و با جلوگيري از آنها نفوذي نتواند با هيچ سناريوي 
در نهايت، با استفاده از چندين . نفوذي به هدف خود دست پيدا كند

هاي ژنتيك پيشنهادي  دار مقياس بزرگ عملكرد الگوريتم مله وزنح گراف
 GreedyWAGمورد ارزيابي قرار گرفته و با الگوريتم حريصانه 

  .شود مي مقايسه
گرفته  ها وزن يكسان در نظر در صورتي كه براي تمام سوءاستفاده

دار به مسأله تحليل  هاي حمله وزن شود، آنگاه مسأله تحليل گراف
با استفاده از چندين گراف حمله . يابد  حمله ساده كاهش ميهاي گراف

 با DynGenWAGساده مقياس بزرگ، عملكرد الگوريتم ژنتيك 
براي تحليل ] 10[ و همكارانش جاو ] 6[و همكارانش  شينرالگوريتم 

  .شود هاي حمله ساده مقايسه مي گراف
 مشابه با الگوريتم تقريبي GreedyWAGالگوريتم حريصانه 

براي ] 10[ و همكارانش جاو ] 6[و همكارانش  شينرشنهادي توسط پي
باشد با اين تفاوت كه هنگام انتخاب يك  هاي حمله ساده مي تحليل گراف

سوءاستفاده عالوه بر تعداد برخوردهاي سوءاستفاده با سناريوهاي نفوذ، 
ن  هدف از ارائه اينيبنابرا. شود وزن آن سوءاستفاده نيز در نظر گرفته مي

] 10[ و همكارانش جاو ] 6[و همكارانش  شينرالگوريتم، اوالً توسعه روش 
 ييآوردن امكان مقايسه كارآ دار و ثانياً فراهم هاي حمله وزن براي گراف

 ليل تحي ژنتيك پيشنهادي با يك الگوريتم تقريبي برايها الگوريتم
  .باشد دار مي  حمله وزنيها گراف

ابه با الگوريتم ژنتيك  مشDynGenWAGالگوريتم ژنتيك 
GenWAGباشد با اين تفاوت كه در آن از يك تابع برازندگي پويا   مي
 تي با مقايسه اين دو الگوريتم ژنتيك اهمن،يبنابرا. شود استفاده مي

 پويا در عملكرد الگوريتم ژنتيك ياستفاده از تابع برازندگ
DynGenWAGشود  نشان داده مي.  

هاي ژنتيك و در  ش دوم، ساختار الگوريتمدر ادامه اين مقاله، در بخ
در بخش چهارم، . شود بخش سوم، مدل امنيتي شبكه توصيف مي

هاي  در بخش پنجم، الگوريتم. شوند دار معرفي مي هاي حمله وزن گراف
ژنتيك پيشنهادي و در بخش ششم، يك الگوريتم حريصانه براي تحليل 

 يها آزمايش هفتم، نتايج در بخش. شود دار ارائه مي هاي حمله وزن گراف
در . شود هاي پيشنهادي ارائه مي شده براي ارزيابي عملكرد الگوريتم انجام

هاي پيشنهادي مورد بررسي قرار  بخش هشتم، پيچيدگي زماني الگوريتم
  .آيد گيري به عمل مي گيرد و در نهايت، در بخش نهم نتيجه مي

  ژنتيك هاي الگوريتم ساختار - 2
سازي احتمالي هستند كه از  ك يك شيوه بهينههاي ژنتي الگوريتم

هاي ژنتيك، هر  در الگوريتم]. 12[اند  الگوي تكامل طبيعي ايده گرفته
دهنده يك نقطه در فضاي جستجو و يك حل يا جواب  كروموزوم نشان

) هاي ممكن جواب(ها  خود كروموزوم. ممكن براي مسأله مورد نظر است
ها يك  اي از كروموزوم مجموعه. دشون از تعداد ثابتي ژن تشكيل مي

هاي  به منظور حل هر مسأله با استفاده از الگوريتم. شود جمعيت ناميده مي
در .  براي آن مسأله ابداع شود1ژنتيك، ابتدا بايد يك تابع برازندگي

هاي ژنتيك، در طي مرحله توليد مثل از عملگرهاي ژنتيك  الگوريتم
گرها بر روي يك جمعيت، نسل بعدي آن ثير اين عملأبا ت. شود استفاده مي

هاي ژنتيك به منظور توليد مثل،  در الگوريتم. ]13[شود  جمعيت توليد مي
 

1. Fitness Function 

در . شود  استفاده مي4 و جهش3، آميزش2معموالً از عملگرهاي انتخاب
  .شود ادامه، هر كدام از عملگرهاي فوق به صورت جداگانه معرفي مي

  عملگر انتخاب 1- 2
هاي موجود در يك جمعيت، تعدادي  ن كروموزوماين عملگر از بي

تر  هاي برازنده كروموزوم. كند كروموزوم را براي توليد مثل انتخاب مي
هاي انتخاب  روش. شانس بيشتري دارند تا براي توليد مثل انتخاب شوند

 و انتخاب 6، انتخاب نخبگان5متعددي از قبيل انتخاب متناسب با برازندگي
  .اند هاي ژنتيك پيشنهاد شده  استفاده در الگوريتمبراي] 14 [7تورنمنت
  آميزشعملگر  2- 2

عملگر آميزش بر روي يك زوج كروموزوم از نسل مولد عمل كرده و 
الزم به ذكر است كه عملگر . كند يك زوج كروموزوم جديد توليد مي

شده به كار برده  هاي انتخاب آميزش معموالً بر روي همه زوج كروموزوم
معموالً احتمال انجام عمل آميزش براي هر زوج كروموزوم بين . شود نمي
شود كه به اين عدد نرخ آميزش يا احتمال   در نظر گرفته مي95/0 تا 60/0

  .شود  نمايش داده ميcPشود و با  آميزش گفته مي
  جهشعملگر  3- 2

ها اثر داده  پس از اتمام عمل آميزش، عملگر جهش بر روي كروموزوم
احتمال انجام عمل جهش بر روي هر كروموزوم را نرخ جهش يا . شود مي

معموالً اين عدد را . دهند  نمايش ميmPگويند و با  احتمال جهش مي
هاي  پس از اتمام عمل جهش، كروموزوم. گيرند كوچك در نظر مي

 براي دور بعد اجراي توليدشده به عنوان نسل جديد شناخته شده و
  .شوند الگوريتم ارسال مي

  شبكه امنيتي مدل توصيف - 3
توان به صورت چندتايي  هر مدل امنيتي از يك شبكه كامپيوتري را مي

( , , , , , )H C T E R IDS بيان كرد كه در آن Hاي از   مجموعه
 رابطه اعتماد ميان Tرابطه اتصال،  Cشده به شبكه،  هاي متصل ميزبان
 مدلي از Rشده،  اي شناختهه استفاده اي از سوء  مجموعهEها،  ميزبان

  . مدلي از سيستم تشخيص نفوذ استIDSنفوذي و 
  ها ميزبان 1- 3

گيرد و از عيوب  هر گام در يك سناريوي نفوذ يك ميزبان را هدف مي
كند تا امتيازاتي  افزارها و يا پيكربندي بد آنها سوءاستفاده مي موجود در نرم

hهر ميزبان شبكه . دست آورده را براي نفوذي ب H∈ چهارتايي 
( , , , )id svcs plvl vuls است كه در آن id شناسه منحصر به فرد 

 plvlروي ميزبان،  هاي در حال اجرا بر  مجموعه سرويسsvcsميزبان، 
 فهرستي از vulsروي ميزبان و  سطح دستيابي نفوذي بر

براي سادگي . كند روي ميزبان را مشخص مي  موجود برهاي پذيري آسيب
  . وجود داردroot و none ،userشود كه تنها سه سطح دستيابي  فرض مي

 
2. Selection 
3. Crossover 
4. Mutation 
5. Fitness - Proportionate Selection 
6. Elitism Selection 
7. Tournament Selection 
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  اتصاالت شبكه 2- 3
Cتايي  مجموعه اتصاالت شبكه به صورت رابطه سه H H P⊆ × × 

هر .  است1هاي درگاه  از شمارهاي  مجموعهPشود كه در آن  بيان مي
cاتصال  C∈تايي   سه( , , )s th h pاست كه در آن  sh ،ميزبان مبدأ th 

 كه رابطه مالحظه كنيد.  شماره درگاه مقصد استpميزبان مقصد و 
 و ساير عواملي كه توانايي يك ميزبان براي 2هاي آتش اتصال، ديواره

  .گيرد كنند را در نظر مي اتصال به ميزبان ديگر را محدود مي
  اعتماد 3- 3

Tاعتماد به صورت رابطه دودويي  H H⊆ شود كه   مدل مي×
( , )t sT h hكاربر ممكن است بدون تصديق اصالت دهد كه يك  نشان مي 
  . وارد شودth به ميزبان shاز ميزبان 

  ها سوءاستفاده 4- 3
eهر سوءاستفاده  E∈تايي   پنج( , , , , )s tpre h h post cost است كه 

هايي است كه بايد برقرار باشند تا  شرط  فهرستي از پيشpreدر آن 
اساس اتصاالت شبكه،  ها بر شرط اين پيش. سوءاستفاده قابل انجام باشد

روي  هاي موجود و سطح دستيابي مورد نياز بر پذيري ها، آسيب سرويس
استفاده  كه سوء ميزباني است sh. شوند هاي مبدأ و مقصد بيان مي ميزبان

 post.  ميزباني است كه مقصد سوءاستفاده استth. شود از آن شروع مي
 هزينه costكند و  روي ميزبان مقصد بيان مي اثرات سوءاستفاده را بر

براي سادگي . كند الزم براي جلوگيري از سوءاستفاده را مشخص مي
، lowشود كه هزينه الزم براي جلوگيري از هر سوءاستفاده  فرض مي
medium ،high يا very highبراي جلوگيري از يك سوءاستفاده، .  است

  گر امنيتي ممكن است مجبور شود تحليل
  .پيكربندي ديواره آتش را تغيير دهد  •
سازند را  ير ميپذ هايي كه اين سوءاستفاده را امكان پذيري آسيب  •

  .برطرف كند
ابتدا يك سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان يا يك سيستم   •

تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه نصب كند، سپس الگوي سوءاستفاده فوق را 
توليد كرده و به پايگاه الگوهاي نفوذ اين سيستم تشخيص نفوذ 

  .كند اضافه
كارهاي  توجه به راههزينه الزم براي جلوگيري از هر سوءاستفاده با 

در صورتي كه امكان . شود گر امنيتي مشخص مي فوق توسط تحليل
جلوگيري از يك سوءاستفاده وجود نداشته باشد، هزينه الزم براي 

  .شود  در نظر گرفته ميvery highجلوگيري از آن سوءاستفاده 
  نفوذي 5- 3

ش دان. نفوذي دانشي درباره شبكه مقصد و كاربران آن شبكه دارد
R يينفوذي به صورت رابطه چهارتا H PW VUL I⊆ × ×  اني ب×

 مجموعه VUL مجموعه كلمات عبور كاربران، PWشود كه در آن  مي
شده توسط  آوري  اطالعات جمعIشده و  هاي شناخته پذيري آسيب
  .رهاي پويشگر استابزا

  سيستم تشخيص نفوذ 6- 3
قابل تشخيص تقسيم  ها به دو دسته قابل تشخيص و غير سوءاستفاده

 
1. Port Numbers 
2. Firewalls 

در صورتي كه يك سوءاستفاده قابل تشخيص باشد، هنگام . شوند مي
. كند  هشداري را اعالم مي3انجام آن سوءاستفاده سيستم تشخيص نفوذ

:سيستم تشخيص نفوذ به صورت تابع  { , }IDS H H E d u× × → 
). شود توصيف مي , , )s tIDS h h e در صورتي برابر d است كه 
 اجرا th و ميزبان مقصد sh هنگامي كه با ميزبان مبدأ eسوءاستفاده 

وسط سيستم تشخيص نفوذ قابل تشخيص باشد و شود، ت
( , , )s tIDS h h e در صورتي برابر u است كه سوءاستفاده e هنگامي كه 

شود، توسط سيستم تشخيص  اجرا th و ميزبان مقصد shبا ميزبان مبدأ 
 به ميزبان يكساني رجوع th و shهنگامي كه . نفوذ قابل تشخيص نباشد

)كنند،  مي , , )s tIDS h h e يك سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان و 
كنند،  هاي متفاوتي رجوع مي  به ميزبانth و shهنگامي كه 

( , , )s tIDS h h e يك سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه را 
  .كند مي توصيف

 دار وزن حمله هاي گراف - 4
 مجموعه Wشده و   هاي شناخته  مجموعه سوءاستفادهEفرض كنيد 

هر گراف حمله . ها باشد هاي نسبت داده شده به اين سوءاستفاده وزن
)دار چندتايي  وزن , , , , )fG V A V V L=  مجموعه V است كه در آن 0
Vدار،  هاي جهت  مجموعه يالAها،  گره V⊆0هاي  عه گره مجمو

fVابتدايي،  V⊆هاي هدف و   مجموعه گره:L A E W→  يك تابع ×
)گذاري است كه  برچسب ) ( , )eL a e w= است اگر و فقط اگر يال 
)دار  جهت , )a v v′= با سوءاستفاده eراي وزن  كه داewاست مطابقت  
هاي  دار يك توالي از گره  در گراف حمله وزنπهر مسير  .كند

, , , mv v v +1 2 iv است به طوري كه …1 V∈ و ( , )i iv v A+  براي 1∋
i m≤ ) به صورت πبرچسب مسير . 1≥ )L πشود  نمايش داده مي  

( ) ( , ), ( , ), , ( , )
( , ) ( , ) ,

m m

i i i i

L e w e w e w
e w L v v i m

π

+

=
= ≤ ≤

1 1 2 2

1 1
…  )1(  

هر سناريوي نفوذ در واقع يك مسير كامل است كه از يك گره ابتدايي 
  .يابد شروع و در يك گره هدف پايان مي

}فرض كنيد  , , , }nE e e e= 1 2 هاي   مجموعه سوءاستفاده…
}شده و  شناخته , , , }lS S S S= 1 2  مجموعه سناريوهاي نفوذ نمايش …

jSسناريوي نفوذ .  باشدGدار  داده شده توسط گراف حمله وزن S∈ با 
ieسوءاستفاده  E∈رد دارد اگر  برخوi je S∈.  

Uفرض كنيد  E⊆ها و  اي از سوءاستفاده  زيرمجموعه( )hs U 
هاي  مجموعه سناريوهاي نفوذي باشد كه با حداقل يكي از سوءاستفاده

   برخورد دارندUعضو مجموعه 
( ) { | }j i j ihs U S S e S for some e U= ∈ ∈ ∈  )2(  

شود اگر   ناميده مي4 زائدU با توجه به مجموعه ieسوءاستفاده 
( \{ }) ( )ihs U e hs U=.  

CRزيرمجموعه  E⊆شود اگر با  ها بحراني ناميده مي  از سوءاستفاده
 نفوذي نتواند به هيچ CRهاي عضو مجموعه   از سوءاستفادهجلوگيري

 CRبه عبارت ديگر، زيرمجموعه . يك از اهداف خود دست پيدا كند
شود اگر و فقط اگر هر مسير كامل از يك گره ابتدايي  بحراني ناميده مي

يال برچسب زده شده با يك به يك گره هدف حداقل داراي يك 
ieسوءاستفاده  CR∈باشد .  

 
3. Intrusion Detection System 
4. Redundant 
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  .دار هاي حمله وزن   فرآيند توليد گراف:1شكل 

  
هاي عضو يك مجموعه بحراني وزن آن  هاي سوءاستفاده مجموع وزن

  .شود مجموعه بحراني ناميده مي
ه به هر سوءاستفاده وزني را نسبت  تابعي باشد كwبا فرض اين كه 

 داراي كمترين وزن است اگر مجموعه CRدهد، مجموعه بحراني  مي
   وجود نداشته باشد، به طوري كه′CRبحراني ديگري مانند 

( ) ( )
i i

i ie CR e CR
w e w e

′∈ ∈
<∑ ∑  )3(  

تن يك مجموعه بحراني از دار ياف  حمله وزنيها هدف از تحليل گراف
دار  كلي، هر گراف حمله وزن به طور. ها با كمترين وزن است سوءاستفاده

  .ممكن است داراي چندين مجموعه بحراني با كمترين وزن يكسان باشد
.  نشان داده شده است1دار در شكل  هاي حمله وزن فرآيند توليد گراف
سط ابزارهاي پويش هاي شبكه تو پذيري ميزبان ابتدا اطالعات آسيب

اين اطالعات . شوند آوري مي جمع]) Nessus ]15از قبيل (پذيري  آسيب
اي از الگوهاي  پايگاه داده همراه با اطالعات پيكربندي شبكه،

هاي  ها و اهداف نفوذي به عنوان ورودي به يكي از روش سوءاستفاده
كشف هدف از انجام اين تحليل . شوند پذيري شبكه داده مي تحليل آسيب

تواند به اهداف خود دست  سناريوهايي است كه با اجراي آنها نفوذي مي
شده با استفاده از يك گراف  مجموعه سناريوهاي نفوذ كشف]. 1[پيدا كند 

 يال وزن نسبت داده شده به هر. شود دار نمايش داده مي دار وزن جهت
ن متناسب با هزينه الزم براي جلوگيري از سوءاستفاده متناظر با آ

  .است يال

 پيشنهادي ژنتيك هاي الگوريتم - 5
 و 1GenWAGهاي  در اين بخش، دو الگوريتم ژنتيك متفاوت به نام

2DynGenWAGشود دار ارائه مي هاي حمله وزن  براي تحليل گراف.  
  GenWAGالگوريتم ژنتيك  1- 5

، ابتدا يك جمعيت تصادفي از GenWAGدر الگوريتم ژنتيك 
سپس در طي اجرا والدين براي توليد مثل . شود ها توليد مي كروموزوم

شوند و با استفاده از عملگرهاي آميزش و جهش با هم تركيب  انتخاب مي
اين فرآيند چندين بار تكرار . شوند تا نسل بعدي جمعيت توليد شود مي
) از قبيل تعداد دفعات توليد نسل(يافتن  شود تا در نهايت ضوابط خاتمه مي

انتخاب،  ها، تابع برازندگي، عملگر مه، ساختار كروموزومدر ادا .برآورده شوند
  .شوند مي عملگر آميزش و عملگر جهش الگوريتم ژنتيك فوق معرفي

  ها ساختار كروموزوم 5-1-1
}فرض كنيد  , , , }nE e e e= 1 2 هاي   مجموعه سوءاستفاده…

سوءاستفاده وزني را نسبت  تابعي باشد كه به هر wشده و  شناخته
 

1. Genetic Algorithm for Weighted Attack Graphs 
2. Dynamic Genetic Algorithm for Weighted Attack Graphs 

در الگوريتم ژنتيك پيشنهادي، هر كروموزوم توسط يك رشته . دهد مي
|بيتي به طول  |n E=شود  نمايش داده مي.  

,بيتي nبه صورت رشته  x كروموزوم كنيد فرض , ,( , , , )x x x ng g g1 2 … 
 از xEاين كروموزوم متناظر با زيرمجموعه . نمايش داده شده باشد

x,در اين كروموزوم، ژن . باشد  ميEهاي  سوءاستفاده ig =  است اگر و 1
iفقط اگر سوءاستفاده  xe E∈باشد   

,{ | }x i x iE e E g= ∈ = 1  )4(  

 با استفاده از xهاي متناظر با كروموزوم  هاي سوءاستفاده مجموع وزن
  آيد دست ميه رابطه زير ب

( ) ( )
i x

o ie E
w x w e

∈
=∑  )5(  

}فرض كنيد  , , , }lS S S S= 1 2  مجموعه سناريوهاي نفوذ نمايش …
jSسناريوي نفوذ . دار باشد راف حمله وزنداده شده توسط گ S∈ با 

j برخورد دارد اگر xكروموزوم  xS E ≠ به طور مشابه، سناريوي . ∩∅
jSنفوذ  S∈ با سوءاستفاده ieد اگر  برخورد دارi je S∈ . كروموزومx 

دهد اگر تمام  ها را نمايش مي يك مجموعه بحراني از سوءاستفاده
  .سناريوهاي نفوذ با آن كروموزوم برخورد داشته باشند

  تابع برازندگي 5-1-2
اني از دار يافتن يك مجموعه بحر  حمله وزن هاي هدف از تحليل گراف

هاي آنها كمترين مقدار ممكن باشد و  ها است كه مجموع وزن سوءاستفاده
بنابراين در . پذير نباشد با جلوگيري از آنها هيچ سناريوي نفوذي امكان

كدام از  ، هنگام تعريف برازندگي براي هرGenWAGالگوريتم ژنتيك 
ريوهاي نفوذي تعداد سنا) 1: (شود ها دو پارامتر در نظر گرفته مي كروموزوم

هاي  مجموع وزن) 2(كه با كروموزوم مورد نظر برخورد دارند و 
  .هاي متناظر با اين كروموزوم سوءاستفاده

 xH برخورد دارند با xمجموعه سناريوهاي نفوذي كه با كروموزوم 
  شود نمايش داده مي

{ | }x j j xH S S S E= ∈ ≠ ∅∩  )6(  

در سناريوي . ها است هر سناريوي نفوذ شامل يك توالي از سوءاستفاده
jSنفوذ  S∈ها با  ، كمترين وزن از سوءاستفادهmin ( )jw S نمايش 
  شود مي داده

min ( ) min{ ( ) | }j i i jw S w e e S= ∈  )7(  

 xكه با كروموزوم هاي سناريوهاي نفوذي  مجموع كمترين وزن
)برخورد دارند با  )hw xشود  نمايش داده مي  

min( ) ( )
j x

h jS H
w x w S

∈
=∑  )8(  

 در صورتي با تمام سناريوهاي نفوذ برخورد دارد كه xكروموزوم 
( )hw x برابر min ( )

j
jS S

w S
  . باشد∑∋

هاي متناظر با آنها در  هايي كه ژن هاي سوءاستفاده مجموع وزن
)باشند با   داراي مقدار صفر ميxكروموزوم  )zw xشود  نمايش داده مي  

( ) ( )
( )

( ) ( )
i

i x

z t o

t ie E

o ie E

w x w w x
w w e

w x w e
∈

∈

= −

=

=

∑
∑

 )9(  

) هرچه مقادير xبراي كروموزوم  )hw x و ( )zw x بيشتر باشد، آن 
هاي  كروموزوم با سناريوهاي نفوذ بيشتري برخورد دارد و مجموع وزن

بنابراين براي . داراي مقدار كمتري است متناظر با آن هاي سوءاستفاده
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) هرچه مقادير xكروموزوم  )hw x و ( )zw x بيشتر باشد، آن كروموزوم 
  .از برازندگي بيشتري برخوردار است

 از تابع GenWAGبا توجه به مطالب فوق، در الگوريتم ژنتيك 
  شود برازندگي زير استفاده مي

( ) ( ) ( )h zf x w x w x= +  )10(  

) است اگر yتر از كروموزوم   برازندهxكروموزوم  ) ( )f x f y> . در
 يكسان باشد y و xصورتي كه مقدار تابع برازندگي براي دو كروموزوم 

)يعني ( ) ( )f x f y=( آنگاه كروموزومي كه برخوردهاي بيشتري با ،
تر از كروموزوم ديگر در نظر  سناريوهاي نفوذ داشته باشد برازنده

  .شود مي گرفته
  عملگر انتخاب 5-1-3

ها از روش انتخاب  در طي مرحله توليد مثل، براي انتخاب كروموزوم
  .شود بگان استفاده مي همراه با روش انتخاب نخ1تورنمنت احتمالي

در انتخاب تورنمنت احتمالي، دو كروموزوم از جمعيت به صورت 
سپس كروموزومي كه برازندگي بيشتري دارد، با . شوند تصادفي انتخاب مي

]/احتمال  , ]tP ∈ 0 5  در تورنمنت برنده شده و به عنوان كروموزوم والد 1
tP/در اين مقاله، . شود انتخاب مي =0 اين دو . شود  در نظر گرفته مي75

شوند و دوباره در فرآيند  كروموزوم سپس به جمعيت اوليه بازگردانده مي
در انتخاب نخبگان، تعدادي كروموزوم با . شوند انتخاب شركت داده مي

بهترين برازندگي و تعدادي كروموزوم با بيشترين برخورد با سناريوهاي 
  .شوند ب شده و به نسل بعدي منتقل مينفوذ انتخا

  عملگر آميزش 5-1-4
, به صورت xفرض كنيد كروموزوم  , ,( , , , )x x x ng g g1 2  و كروموزوم …

y به صورت , , ,( , , , )y y y ng g g1 2 براي .  نمايش داده شده باشد…
. شود اي استفاده مي نقطه م از عملگر آميزش تكآميزش اين دو كروموزو

. شود  به صورت تصادفي انتخاب ميrبدين منظور، ابتدا محل آميزش 
 xهاي والد  هاي سمت راست اين موقعيت در كروموزوم سپس تمامي ژن

  :دست آيده شوند تا دو كروموزوم فرزند زير ب جابجا مي با يكديگر yو 
, , , ,( , , , , , )x x r y r y ng g g g+1 1… …   

, , , ,( , , , , , )y y r x r x ng g g g+1 1… …   

  عملگر جهش 5-1-5
در الگوريتم ژنتيك پيشنهادي، به منظور افزايش كارآيي از دو عملگر 

عملگر جهش تصادفي و عملگر : شود جهش متفاوت استفاده مي
  .حريصانه جهش

از اتمام عمل آميزش، عملگر جهش تصادفي بر روي پس 
كدام از  اين عملگر محتواي هر. شود هاي فرزند اثر داده مي كروموزوم

mPهاي فوق را با احتمال  هاي كروموزوم ژن n=  nدهد كه   تغيير مي1
  .باشد طول كروموزوم مي

 جهش تصادفي، در صورتي كه هر كدام از پس از اعمال عملگر
هاي فرزند با تمام سناريوهاي نفوذ برخورد نداشته باشد، عملگر  كروموزوم

. شود روي آن كروموزوم اثر داده مي  برhPجهش حريصانه با احتمال 
 xه با كروموزوم  مجموعه سناريوهاي نفوذي باشد كxUفرض كنيد 
  برخورد ندارند

{ | }x j j xU S S S E= ∈ = ∅∩  )11(  

 
1. Probabilistic Tournament Selection 

اي باشد كه نسبت بين تعداد   سوءاستفادهkeهمچنين، فرض كنيد 
  و وزنش را به حداكثرxUبرخوردها با سناريوهاي نفوذ عضو مجموعه 

x,عملگر جهش حريصانه ژن . رساند مي kg كه متناظر با اين سوءاستفاده 
  .دهد كند و مقدارش را به يك تغيير مي است را انتخاب مي

شود، در   الگوريتم مي2عملگر جهش تصادفي مانع از همگرايي زودرس
كند تا  حالي كه عملگر جهش حريصانه به الگوريتم كمك مي

هاي كمتر را  ها با مجموع وزن هاي بحراني از سوءاستفاده وعهمجم
  .كند پيدا

  ها هاي زائد كروموزوم ذف سوءاستفادهح 5-1-6
 ممكن xهاي نمايش داده شده توسط كروموزوم  مجموعه سوءاستفاده
ها به  براي حذف اين سوءاستفاده. هاي زائد باشد است شامل سوءاستفاده

  :شود مل ميصورت زير ع
هاي نمايش داده شده توسط   مجموعه سوءاستفادهxEفرض كنيد 

iبراي هر سوءاستفاده .  باشدxكروموزوم  xe E∈ مقدار برخورد ،
) يانحصار , )e i xhv e Eوذي تعريف  به صورت تعداد سناريوهاي نف

 سوءاستفاده ديگر از چي برخورد دارند اما با هieشود كه با سوءاستفاده  مي
}\مجموعه  }x iE eسوءاستفاده .  برخورد ندارندie با توجه به xE زائد 

)ود اگر ش بالقوه ناميده مي , )e i xhv e E هاي زائد  مجموعه سوءاستفاده. 0=
  شود  داده ميشي نماxR با xEبالقوه از 

{ | ( , ) }x i x e i xR e E hv e E= ∈ = 0  )12(  

هاي عضو مجموعه   سوءاستفادهيمجموع مقادير برخوردهاي انحصار
xE در صورت حذف سوءاستفاده زائد بالقوه ie از آن با استفاده از رابطه 

  آيد دست ميه زير ب

\{ }

( , ) ( , \{ })
j x i

i x e j x i
e E e

rv e E hv e E e
∈

= ∑  )13(  

)بودن مقدار   كمie سوءاستفاده زائد بالقوه يبرا , )i xrv e Eني بد 
عني است كه سناريوهاي نفوذي كه با اين سوءاستفاده برخورد دارند با م

  . برخورد دارندزيهاي ديگر ن  از سوءاستفادهياديتعداد ز
iبا توجه به مطالب فوق، براي هر سوءاستفاده زائد بالقوه  xe R∈ مقدار 

)انتخاب  , )i xsv e Eشود  مي به صورت زير تعريف  
( , ) ( ) / ( , )i x i i xsv e E w e rv e E=  )14(  

توان   الگوريتمي ارائه شده است كه با استفاده از آن مي2در شكل 
در اين الگوريتم، در هر .  را حذف كردxهاي زائد كروموزوم  سوءاستفاده

است از  بيشترين مقدار انتخاب ياي كه دارا مرحله سوءاستفاده زائد بالقوه
 حذف و مقدار ژن متناظر با آن به صفر xEهاي  مجموعه سوءاستفاده

شود تا يك مجموعه از  اين فرآيند آنقدر تكرار مي. شود  داده ميغييرت
  .دست آيد كه شامل هيچ سوءاستفاده زائدي نباشده ها ب سوءاستفاده

  DynGenWAG الگوريتم ژنتيك 2- 5
 مشابه با الگوريتم ژنتيك DynGenWAGژنتيك الگوريتم 

GenWAGباشد با اين تفاوت كه در اين الگوريتم ژنتيك از يك تابع   مي
  .شود برازندگي پويا استفاده مي

، تابع برازندگي به DynGenWAGدر ابتداي اجراي الگوريتم ژنتيك 
  شود صورت زير تعريف مي

( ) ( ) ( )h zf x w x w xα β= × + ×  )15(  

 
2. Premature Convergence 
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procedure EliminateRedundantExploits( x ) 
{ }1| , =∈= ixix gEeE ; 

{ }0),(| =∈= xiexix EehvEeR ; 
while ∅≠xR  do  

choose an exploit xk Re ∈ such that it has the 
maximum selection value ),( xk Eesv ; 

}{\ kxx eEE = ; 
0, =kxg ; 

{ }0),(| =∈= xiexix EehvEeR ; 
end while; 
return x ; 

end procedure 

   ..ها هاي زائد كروموزوم الگوريتم حذف سوءاستفاده  :2شكل 
  

procedure GreedyWAG( E , S ) 
∅=:CR ; 

while ∅≠S  do  
for each Eei ∈  do  

}|{:)( jiji SeSSeh ∈∈= ; 

end for; 
choose Eek ∈  such that )(/)( kk eweh  is 
maximum; 

}{: keCRCR ∪= ; 
}|{\: jkj SeSSSS ∈∈= ; 

}{\: keEE = ; 
end while; 
return CR ; 

end procedure 

  .GreedyWAG  الگوريتم حريصانه :3شكل 
  

αشده توسط كاربر هستند و   ضرايب تعريفβ و αكه  β< . در تابع
)برازندگي فوق به  )zw x وزن بيشتري از ( )hw xبا اين . شود  داده مي

  .كند  را كاوش ميكار الگوريتم به صورت كاراتري فضاي جستجو
هاي الگوريتم به نيمي از حداكثر تعداد  به محض اين كه تعداد نسل

  شود دفعات توليد نسل برسد، از تابع برازندگي زير استفاده مي
( ) ( ( ) ( ))h zf x w x w xβ= × +  )16(  

كند  هايي توليد مي با استفاده از تابع برازندگي فوق، الگوريتم كروموزوم
  .اي نفوذ برخورد دارندكه با تمام سناريوه

 GREEDYWAG حريصانه الگوريتم - 6
 مشابه با الگوريتم تقريبي 1GreedyWAGالگوريتم حريصانه 

براي ] 10[ و همكارانش جاو  ]6[و همكارانش  شينرپيشنهادي توسط 
باشد با اين تفاوت كه هنگام انتخاب يك  هاي حمله ساده مي تحليل گراف

وردهاي سوءاستفاده با سناريوهاي نفوذ، سوءاستفاده عالوه بر تعداد برخ
  .شود وزن آن سوءاستفاده نيز در نظر گرفته مي

در اين .  ارائه شده استGreedyWAG الگوريتم حريصانه 3در شكل 
 مجموعه Sشده،  هاي شناخته  مجموعه سوءاستفادهEالگوريتم، 

 CRدار،  فوذ نمايش داده شده توسط گراف حمله وزنسناريوهاي ن
 تابعي است كه به هر سوءاستفاده wها و  مجموعه بحراني از سوءاستفاده

   مرحله   هر   در   GreedyWAG   الگوريتم   .دهد مي  سبت ن   را   وزني
 

1. Greedy Algorithm for Weighted Attack Graphs 

  
  .ها آزمايششده در  فاده  ساختار شبكه است:4شكل 

  
كند كه نسبت بين تعداد برخوردها با  اي را انتخاب مي سوءاستفاده

سوءاستفاده . رساند سناريوهاي نفوذ و وزن آن سوءاستفاده را به حداكثر مي
سناريوهاي نفوذي . شود  اضافه ميCRفوق سپس به مجموعه بحراني 

ه برخورد دارند، در مراحل بعدي اجراي الگوريتم در كه با اين سوءاستفاد
شود تا در نهايت تمام  رويه فوق چندين بار تكرار مي. شوند نظر گرفته نمي

هاي   با حداقل يكي از سوءاستفادهSسناريوهاي نفوذ عضو مجموعه 
  .شند برخورد داشته باCRعضو مجموعه 

 ها آزمايش - 7
شده براي ارزيابي عملكرد الگوريتم  انجام يها آزمايشدر اين بخش 

 و GenWAGهاي ژنتيك   و الگوريتمGreedyWAGحريصانه 
DynGenWAGشود  شرح داده مي.  

  روي يك ماشين با پردازنده بر ها آزمايشالزم به ذكر است كه 
 4 Pentium با فركانس  GHz 2/3 حافظه ،GB 1عامل  مستي و س

هاي پيشنهادي  سازي الگوريتم  پيادهيهمچنين، برا.  انجام شدXPويندوز 
  . استفاده شدDelphiسازي  از زبان برنامه

  دار يك شبكه مثالي تحليل گراف حمله وزن 1- 7
در اين شبكه سه .  را در نظر بگيريد4شبكه نمايش داده شده در شكل 

  . وجود داردFedora و RedHat ،Windowsهاي  ميزبان به نام
 توسط يك ديواره آتش Fedora و RedHat ،Windowsهاي  ميزبان

روي شبكه فوق يك ميزبان به  همچنين، بر. شوند از بقيه شبكه جدا مي
اين .  از شبكه قرار گرفته است2DMZ وجود دارد كه در ناحيه Serverنام 

كدام از  روي هر بر. شود ناحيه توسط يك ديواره آتش از اينترنت جدا مي
كدام  همچنين، هر. هاي شبكه تعدادي سرويس در حال اجرا است ميزبان

 انواع 1در جدول . باشند پذيري مي هاي فوق داراي تعدادي آسيب از ميزبان
هاي شبكه معرفي  روي ميزبان هاي موجود بر پذيري ها و آسيب سرويس

  .شده است
 كه خارج از شبكه Intruderنفوذي قصد دارد تا حمله خود را از ميزبان 

فرض كنيد نفوذي قصد دارد تا سرويس پايگاه داده . قرار گرفته شروع كند
براي رسيدن به اين هدف، .  را از كار بياندازدFedoraروي ميزبان  بر

  .دست آورده روي اين ميزبان ب  را برrootنفوذي بايد سطح دستيابي 
در اين .  نشان داده شده است2مجموعه اتصاالت شبكه در جدول 
)هاي  جدول، هر ورودي با يك زوج از ميزبان , )s th hكند كه   مطابقت مي

هر ورودي شامل شش .  ميزبان مقصد استth ميزبان مبدأ و shدر آن 
 sh هستند كه ميزبان Tاين مقادير در صورتي برابر . مقدار بولي است

 از rsh و http ،licq ،ftp ،ssh ،smtpهاي  بتواند به ترتيب به درگاه
 . متصل شودthميزبان 

 
2. Demilitarized Zone 
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195 هاي ژنتيك دار با استفاده از الگوريتم هاي حمله وزن تحليل گراف: دي و جليليآبا

  .ها ميزبان روي بر موجود هاي پذيري آسيب و ها  سرويس انواع :1 جدول
  

_ ( )iis bof h دهنده وب  سرويسIISروي ميزبان   برhمشكل سرريزشدن بافر دارد .  
_ ( )exchange ivv h  دهنده پست الكترونيكي  پذير از سرويس نسخه آسيبExchangeروي ميزبان   برhدر حال اجرا است .  

_ ( )squid conf h  پروكسي وبSquidروي ميزبان   برh صورت نامناسبي پيكربندي شده است به.  
_ ( )licq ivv h افزار گپ اينترنتي  پذير از نرم نسخه آسيبLICQروي ميزبان   برhدر حال اجرا است .  
_ ( )sshd bof h دهنده  سرويسsshdروي ميزبان   برhمشكل سرريزشدن بافر دارد .  

( )ftp h   سرويسftpروي ميزبان   برhدر حال اجرا است .  
( )mysql h   سرويس پايگاه دادهMySQLن  برروي ميزباhحال اجرا است در .  

( )scripting h  امكان انجامHTML scriptingروي ميزبان   برhوجود دارد .  
( )wdir h  دايركتوري خانگيftpروي ميزبان   برhن است قابل نوشت.  
( )fshell h   كاربرftpروي ميزبان   برhدسترسي به پوسته اجرايي دارد .  

_ ( )xterm bof h   برنامهxtermروي ميزبان   برhمشكل سرريزشدن بافر دارد .  
_ ( )at bof h رنامه بatروي ميزبان   برhدارد  مشكل سرريزشدن بافر.  

  
  .شبكه اتصاالت :2 جدول

  

  Intruder Server RedHat  Windows Fedora  ميزبان
Intruder  F،F،F،F،F،F  T،F،F،F،T،F  F،F،F،F،F،T  F،F،F،F،F،F  F،F،F،F،F،T 

Server F،F،F،F،F،F  T،F،F،F،T،F  F،F،T،T،F،T  F،F،F،F،F،F T،T،T،F،F،T 

RedHat F،F،F،F،F،F  T،F،F،F،T،F F،F،T،T،F،T F،F،F،F،F،F T،T،T،F،F،T 

Windows F،F،F،F،F،F  T،F،F،F،T،F F،F،T،T،F،T F،F،F،F،F،F T،T،T،F،F،T 

Fedora F،F،F،F،F،F  T،F،F،F،T،F F،F،T،T،F،T F،F،F،F،F،F  T،T،T،F،F،T  

  
تواند از ده نوع سوءاستفاده  هدف خود مينفوذي براي رسيدن به 

ها همراه با   اين سوءاستفاده3در جدول . شده زير استفاده كند شناخته
اين . هاي آنها نمايش داده شده است شرط ها و پس شرط پيش

  .اند انتخاب شده ]1CVE ]16ها از پايگاه داده  سوءاستفاده
•  iis_r2r  

دهنده  پذيري سرريزشدن بافر سرويس نفوذي با سوءاستفاده از آسيب
روي ميزباني كه در حال   را برrootتواند سطح دستيابي   ميIISوب 

  .دست آورده دهنده است ب اجراي اين سرويس
•  exchange_r2u  

 با دريافت يك پيام پاسخ Exchangeدهنده پست الكترونيكي  سرويس
DNSدهد تا   ايجاد شده است به نفوذي امكان مي كه به صورت نادرستي

  .روي ميزبان مقصد اجرا كند كد دلخواهي را از راه دور بر
•  squid_ps  

 Squidنفوذي با سوءاستفاده از پيكربندي نامناسب پروكسي وب 
 را در مقابل 2هاي غيرمجازي از قبيل پويش درگاه تواند فعاليت مي

  .نيستند انجام دهدهايي كه براي او قابل دسترس  ميزبان
•  licq_r2u  

تواند فرامين   ميLICQ معيوب به برنامه URLنفوذي با ارسال يك 
قبل از انجام اين . روي ميزبان مقصد اجرا كند دلخواهي را از راه دور بر

 
1. Common Vulnerabilities and Exposures 
2. Port Scanning 

هاي شبكه را پويش كند تا  هاي ميزبان سوءاستفاده، نفوذي بايد ابتدا درگاه
 كدام يك از آنها در حال روي  برLICQمشخص شود كه برنامه 

  .است اجرا
•  script_r2u  

اند   با دريافت صفحاتي كه به شكل نادرستي ايجاد شدهIEمرورگر وب 
روي ميزبان  دهد تا كد دلخواهي را از راه دور بر به نفوذي امكان مي

  .مقصد اجرا كند
•  sshd_r2r  

ده دهن پذيري سرريزشدن بافر سرويس نفوذي با سوءاستفاده از آسيب
sshdتواند سطح دستيابي   ميrootروي ميزباني كه در حال اجراي   را بر

  .دست آورده دهنده است ب اين سرويس
•  ftp_rhosts  

 ftpdدهنده  پذيري موجود در سرويس نفوذي با سوءاستفاده از آسيب
بنابراين با .  ايجاد كندftp را در دايركتوري خانگي rhosts.تواند فايل  مي

تواند يك رابطه اعتماد بين  پذيري، نفوذي مي از اين آسيبسوءاستفاده 
  .ميزبان خودش و ميزبان مقصد برقرار كند

•  rsh_r2u  
تواند  با سوءاستفاده از رابطه اعتماد موجود بين دو ميزبان، نفوذي مي

بدون واردكردن كلمه عبور از يك ميزبان به ميزبان ديگر وارد شود و 
  .دست آورده  ميزبان بروي آن  را بر3پوسته كاربر

 
3. User Shell 
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  .شده شناخته هاي سوءاستفاده الگوهاي :3 جدول
  

  ها شرط پس  ها شرط پيش  سوءاستفاده 

iis_r2r(hs, ht)  
iis_bof(ht) 

C(hs, ht, http) 
plvl(hs) ≥ user 
plvl(ht) < root 

¬iis(ht) 
plvl(ht) := root 

exchange_r2u(hs, ht)  
exchange_ivv(ht) 

C(hs, ht, smtp) 
plvl(hs) ≥ user 
plvl(ht) = none 

plvl(ht) := user 
 

squid_ps(hs, ht) 
squid_conf(ht) 

¬scan 
C(hs, ht, http) 
plvl(hs) ≥ user 

scan 

licq_r2u(hs, ht) 

licq_ivv(ht) 
scan 

C(hs, ht, licq) 
plvl(hs) ≥ user 
plvl(ht) = none 

plvl(ht) := user 
 

script_r2u(hs, ht) 
scripting(ht) 
C(ht, hs, http) 
plvl(hs) ≥ user 
plvl(ht) = none 

plvl(ht) := user 

sshd_r2r(hs, ht) 
sshd_bof(ht) 
C(hs, ht, ssh) 

plvl(hs) ≥ user 
plvl(ht) < root 

¬sshd(ht) 
plvl(ht) := root  

ftp_rhosts(hs, ht)  

ftp(ht) 
wdir(ht) 
fshell(ht) 
¬T(ht, hs) 

C(hs, ht, ftp) 
plvl(hs) ≥ user 

T(ht, hs)  

rsh_r2u(hs, ht)  
T(ht, hs) 

C(hs, ht, rsh) 
plvl(hs) ≥ user 

p lvl(ht) = none 
plvl(ht) := user  

xterm_u2r(ht, ht)  xterm_bof(ht) 
plvl(ht) = user plvl(ht) := root  

at_u2r(ht, ht)  at_bof(ht) 
plvl(ht) = user plvl(ht) := root 

  
•  xterm_u2r  

ه روي يك ميزبان ب رتي كه نفوذي بتواند پوسته كاربر را بردر صو
پذيري سرريزشدن بافر برنامه   دست آورد، آنگاه با سوءاستفاده از آسيب

xtermتواند سطح دستيابي   ميrootدست آورده روي آن ميزبان ب  را بر.  
•  at_u2r  

مين دهد تا فرا  در سيستم عامل لينوكس به كاربران امكان ميatبرنامه 
 در صورتي كه نفوذي بر. پوسته را براي اجراهاي بعدي در صف قرار دهند

روي ميزباني كه سيستم عامل آن لينوكس است داراي سطح دستيابي 
userپذيري سرريزشدن بافر برنامه    باشد، با سوءاستفاده از آسيبat 
  .دست آورده روي آن ميزبان ب  را برrootتواند سطح دستيابي  مي

، هشت نوع 3 ده نوع سوءاستفاده نمايش داده شده در جدول از بين
سوءاستفاده اول به دو ميزبان و دو سوءاستفاده آخر تنها به يك ميزبان نياز 

اي را در مقابل ميزبان خود  همچنين، نفوذي هيچ سوءاستفاده. دارند
×بنابراين در مجموع . كند آزمايش نمي × + × =8 5 4 2 4 168 

هزينه الزم . تواند آنها را آزمايش كند ده وجود دارد كه نفوذي ميسوءاستفا
به عنوان مثال، . ها با هم متفاوت است براي جلوگيري از اين سوءاستفاده

_)Fedora,Server(براي جلوگيري از سوءاستفاده  r2ursh كافي است 
ز اي تغيير داده شود كه نفوذي نتواند ا پيكربندي ديواره آتش دوم به گونه

در صورتي .  متصل شودFedora از ميزبان rsh به درگاه Serverميزبان 
_)Server,Intruder(كه براي جلوگيري از سوءاستفاده  r2riis بايد 

 برطرف شود كه امري IISدهنده وب  هاي موجود در سرويس پذيري آسيب
گر امنيتي وزني  بنابراين، به هر سوءاستفاده توسط تحليل. بر است زمان

وزن نسبت داده شده به هر سوءاستفاده متناسب با . شود داده مينسبت 
  .هزينه الزم براي جلوگيري از آن سوءاستفاده است

 168اي از اين  هر سناريوي نفوذ به شبكه فوق، شامل زيرمجموعه
  :به عنوان مثال سناريوي نفوذ زير را در نظر بگيريد. سوءاستفاده است

(1) )Server,Intruder(_ r2riis  
(2) )FedoraServer,(_ pssquid  
(3) )FedoraServer,(_ r2ulicq  
(4) )FedoraFedora,(_ u2rxterm  

r2riisكند كه نفوذي ابتدا سوءاستفاده  سناريوي نفوذ فوق بيان مي _ 
  را برrootدهد تا سطح دستيابي   انجام ميServerرا در مقابل ميزبان 
 به عنوان مبدأ Serverپس از ميزبان س. دست آورده روي اين ميزبان ب

pssquidهاي  كند و سوءاستفاده استفاده مي r2ulicq و _  را در _
روي   را برuserدهد تا سطح دستيابي   انجام ميFedoraمقابل ميزبان 
پذيري  در نهايت با سوءاستفاده از آسيب. دست آورده اين ميزبان ب
روي ميزبان   را برroot سطح دستيابي xtermافر برنامه سرريزشدن ب

Fedoraآورد دست ميه  ب.  
. باشند پذيري مي هاي شبكه داراي تعدادي آسيب كدام از ميزبان هر

توان از ابزارهاي  ها مي پذيري ميزبان آوري اطالعات آسيب براي جمع
روي ميزبان  بر.  استفاده كردNessusپذيري از قبيل  پويش آسيب

Serverدهندگان وب  پذير از سرويس هاي آسيب  نسخهIIS و پست 
پذير  هاي آسيب  نسخهRedHatروي ميزبان  ، برExchangeالكترونيكي 
هاي   نسخهFedoraروي ميزبان  ، و برsshd و ftpdدهندگان  از سرويس

پذير از   و نسخه آسيبsquid و ftpdدهندگان  پذير از سرويس آسيب
 IEهمچنين، مرورگر وب .  در حال اجرا استLICQرنتي افزار گپ اينت نرم
 است HTML Scriptingپذيري   داراي آسيبWindowsروي ميزبان  بر

 Fedora و RedHatهاي  روي ميزبان  برat و xtermهاي  و برنامه
نفوذي قصد دارد تا سرويس پايگاه داده . مشكل سرريزشدن بافر دارند

MySQLروي ميزبان   برFedora براي رسيدن به اين . از كار بياندازد را
  .روي اين ميزبان بدست آورد  را برrootهدف، نفوذي بايد سطح دستيابي 

.  سناريوي نفوذ است164دار براي شبكه فوق شامل  گراف حمله وزن
ها از  اي از سوءاستفاده هدف از تحليل اين گراف حمله، يافتن زيرمجموعه

هاي آنها  اي كه مجموع وزن  گونه سوءاستفاده ممكن است به168بين 
كمترين مقدار ممكن باشد و با جلوگيري از آنها نفوذي نتواند با هيچ 

  .سناريوي نفوذي به هدف خود دست پيدا كند
  ها آزمايش نتايج 7-1-1

شده براي تحليل گراف   انجاميها آزمايشدر ادامه اين بخش، نتايج 
 پيشنهادي نشان داده  هاي وريتمدار شبكه فوق با استفاده از الگ حمله وزن

شده، براي پارامترهاي حداكثر تعداد دفعات  انجام يها آزمايشدر . شود مي
 و احتمال جهش حريصانه cPتوليد نسل، اندازه جمعيت، احتمال آميزش 

hP همچنين، .  گرفته شد در نظر90/0 و 95/0، 50، 300 به ترتيب مقادير
α ضرايب DynGenWAG ژنتيك الگوريتمبراي  = β و 1 =  در 3

  .نظر گرفته شد
  آزمايش اول 7-1-1-1

   Server  ميزبان  از  كه هايي  سوءاستفاده  از  جلوگيري  كه  اين  به  توجه  با
www.SID.ir
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197 هاي ژنتيك دار با استفاده از الگوريتم هاي حمله وزن تحليل گراف: دي و جليليآبا

  .بزرگ مقياس دار وزن حمله هاي گراف :4 جدول
  

 دار گراف حمله وزن
تعداد 
هاي  سوءاستفاده

|)شده  شناخته |)E 
تعداد سناريوهاي 

|) نفوذ |)S  
هاي  مجموع وزن
  ها سوءاستفاده

NAG1  100 1000 4839 

NAG2  100 2000 5429 

NAG3  200 2000 10341 

NAG4  200 4000 10373 

NAG5  300 3000 15242 
NAG6 300 6000  15593  
NAG7  400 4000  19943  
NAG8  400 8000  19857  
NAG9 500 5000  26802  
NAG10  500 10000 25653  

  
به استثناي (شوند  هاي شبكه داخلي انجام مي در مقابل ساير ميزبان

r2uscriptها از نوع  سوءاستفاده به سادگي و با تغيير پيكربندي ) _
ذير است، بنابراين در آزمايش اول هزينه الزم پ ديواره آتش دوم امكان

همچنين، در .  در نظر گرفته شدlowها  براي جلوگيري از اين سوءاستفاده
ها از نوع  اين آزمايش فرض شد كه براي جلوگيري از سوءاستفاده

r2riis r2uexchange و _  در مقابل Intruder كه از ميزبان _
u2rxtermها از نوع  شوند و سوءاستفاده  انجام ميServerميزبان   و _

u2rat شوند،   انجام ميFedora و RedHatهاي   كه در مقابل ميزبان_
، Serverهاي  روي هر كدام از ميزبان گر امنيتي بر ابتدا الزم است تحليل

RedHat و Fedoraبر ميزبان نصب  يك سيستم تشخيص نفوذ مبتني 
هاي فوق را توليد كرده و به  كند، سپس الگوهاي هر كدام از سوءاستفاده

بنابراين هزينه . پايگاه الگوهاي نفوذ اين سيستم تشخيص نفوذ اضافه كند
در .  در نظر گرفته شدhighهاي فوق  الزم براي جلوگيري از سوءاستفاده

ها الزم است  تفادهنهايت، فرض شد كه براي جلوگيري از ساير سوءاس
هاي شبكه را برطرف  هاي موجود در ميزبان پذيري گر امنيتي آسيب تحليل
 mediumها  بنابراين هزينه الزم براي جلوگيري از اين سوءاستفاده. كند

  .در نظر گرفته شد
ها با هزينه   وزن يك، به سوءاستفادهlowها با هزينه  به سوءاستفاده

mediumها با هزينه  فاده وزن پنج و به سوءاستhigh وزن ده نسبت داده 
گر امنيتي، جلوگيري از يك  اين بدين معني است كه از نظر تحليل. شد

 پنج برابر و جلوگيري از يك سوءاستفاده با mediumسوءاستفاده با هزينه 
.  تالش نياز داردlow ده برابر يك سوءاستفاده با هزينه highهزينه 

ها وابسته به  نسبت داده شده به سوءاستفادههاي  مقادير فوق براي وزن
  .تواند متفاوت باشد گر امنيتي مي نظر تحليل

با استفاده از هر دو الگوريتم ژنتيك پيشنهادي مجموعه بحراني زير با 
  دست آمده كمترين وزن ب

{ _ 2 (Server,Fedora),
_ 2 (Server, Windows),

_ 2 (Server,RedHat),
_ 2 (Server,RedHat),
_ 2 (Server,Fedora)}

CR licq r u
script r u
sshd r r
rsh r u
rsh r u

=

  

 9هاي عضو مجموعه بحراني فوق برابر  هاي سوءاستفاده مجموع وزن

تواند با هيچ  ها نفوذي نمي با جلوگيري از اين سوءاستفاده. باشد مي
  .سناريوي نفوذي به هدف خود دست پيدا كند

ها  الزم به ذكر است كه وزن واقعي مجموعه بحراني از سوءاستفاده
بنابراين، مجموعه بحراني . باشد  مي9دار فوق برابر  براي گراف حمله وزن

در .  بهينه استيهاي ژنتيك پيشنهاد تمدست آمده توسط الگوريه ب
 مجموعه بحراني زير GreedyWAGصورتي كه با استفاده از الگوريتم 

  دست آمده  بزنبا كمترين و
{ _ (Server,Fedora),

_ 2 (Server,Fedora),
_ 2 (Server, Windows),

_ 2 (Server,RedHat),
_ (Server, RedHat),
_ (Server, Fedora)}

CR squid ps
licq r u
script r u
sshd r r
ftp rhosts
ftp rhosts

=

  

هاي عضو مجموعه بحراني فوق برابر  هاي سوءاستفاده مجموع وزن
  .باشد مي 10
  آزمايش دوم 7-1-1-2

 شد كه هزينه الزم براي جلوگيري از در آزمايش دوم، فرض
بنابراين، در اين آزمايش براي تمام . ها با هم برابر است سوءاستفاده
در صورتي كه در گراف حمله . ها وزن يك در نظر گرفته شد سوءاستفاده

ها وزن يكسان در نظر گرفته شود، آنگاه  دار براي تمام سوءاستفاده وزن
 حمله ساده  ار به مسأله تحليل گرافد  حمله وزن مسأله تحليل گراف

با استفاده از هر دو الگوريتم ژنتيك و الگوريتم حريصانه . يابد كاهش مي
  دست آمده ها ب مجموعه بحراني زير با كمترين تعداد سوءاستفاده

{ _ (Intruder,Server),
_ (Intruder,Server)}

CR iis r2r
exchange r2u

=   

تواند با هيچ سناريوي  با جلوگيري از دو سوءاستفاده فوق نفوذي نمي
  .ذي به هدف خود دست پيدا كندنفو

  دار مقياس بزرگ هاي حمله وزن تحليل گراف 2- 7
هاي كامپيوتري با  هايي وجود دارد كه داراي شبكه امروزه سازمان
هاي كامپيوتري،  با افزايش وابستگي به شبكه. باشند هزاران ميزبان مي

  .تر ادامه خواهد يافت هاي كامپيوتري بزرگ گرايش به سوي شبكه
پذيري   توجه به اين كه هر ميزبان شبكه ممكن است چندين آسيببا

هاي كامپيوتري كه داراي  داشته باشد، بنابراين گراف حمله براي شبكه
همچنين، ]. 17[باشند بالقوه بزرگ خواهد بود  تعداد زيادي ميزبان مي

باشند،  تري برخوردار مي هاي كامپيوتري كه از امنيت پايين شبكه
  .له بزرگتري خواهند داشتهاي حم گراف

هاي ژنتيك پيشنهادي ده  به منظور ارزيابي بيشتر عملكرد الگوريتم
، ...، NAG1 ،NAG2هاي  دار مقياس بزرگ به نام گراف حمله وزن

NAG10دار،  له وزنبراي هر گراف حم.  به صورت تصادفي توليد شد
 در نظر گرفته S و Eهاي  مقادير متفاوتي براي تعداد اعضاي مجموعه

 مجموعه Sشده و  هاي شناخته  مجموعه سوءاستفادهEشد كه 
. دار است شده توسط گراف حمله وزنسناريوهاي نفوذ نمايش داده 

.  نسبت داده شد100 تا 1 وزن متفاوت بين 10ها  همچنين، به سوءاستفاده
 تعداد 4در جدول .  سوءاستفاده بود12 تا 3هر سناريوي نفوذ هم شامل 

هاي  شده، تعداد سناريوهاي نفوذ و مجموع وزن هاي شناخته سوءاستفاده
دار  هاي حمله وزن كدام از گراف  براي هرها نسبت داده شده به سوءاستفاده

  .فوق نمايش داده شده است
www.SID.ir
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198 1386 زمستان، 4، شماره 5نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 

  .ها سوءاستفاده از بحراني هاي مجموعه هاي وزن مقايسه :5 جدول
  

  گراف حمله   DynGenWAGالگوريتم ژنتيك   GenWAGالگوريتم ژنتيك 
  دار وزن

 الگوريتم
GreedyWAG  معيارانحراف متوسط بهترين انحراف معيار متوسط بهترين  

NAG1  1379 1288 2/1305 21/16 1288 6/1300 54/11 

NAG2  2269 2088 3/2118 67/32 2069 7/2082 07/8 

NAG3  3381 3051 7/3124 21/50 3031 7/3126 44/57 

NAG4  3913 3673 1/3773 86/85 3613 1/3690 31/40 

NAG5  4892 4411 6/4489 62/57 4370 2/4416 84/33 
NAG6 6443 6111 9/6238 68/96 5982 5/6088 48/81 

NAG7  6603 5978 4/6195 4/144 5909 8/6027 1/87 

NAG8  7827 7223 3/7499 9/141 7083 4/7246 92/98 
NAG9 9262 8400 1/8704 5/182 8218 2/8423 123 

NAG10  10433 9762 6/9947 2/162 9619 3/9780 8/125 
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وزوم در هر نسل در   متوسط تعداد برخوردهاي سناريوهاي نفوذ با بهترين كروم:5شكل 
  .NAG7دار   براي تحليل گراف حمله وزنها آزمايش

  
  ها آزمايش نتايج 7-2-1

شده براي تحليل  انجام يها آزمايشدر ادامه اين بخش، نتايج 
  هاي دار مقياس بزرگ فوق با استفاده از الگوريتم هاي حمله وزن گراف

از آنجا كه . شود حريصانه نشان داده ميژنتيك پيشنهادي و الگوريتم 
باشند، بنابراين با هر بار  هاي ژنتيك داراي ماهيت تصادفي مي الگوريتم

دست ه له مورد نظر بأاجراي يك الگوريتم ژنتيك جواب يكساني براي مس
دار  هاي حمله وزن به اين دليل براي تحليل هر كدام از گراف. آيد نمي

 ده بار اجرا DynGenWAG و GenWAGهاي ژنتيك  فوق، الگوريتم
دست آمده از اين ده بار اجرا را نمايش ه  بهترين نتايج ب5جدول . شدند
شده براي تحليل   انجاميها آزمايشهمچنين، در اين جدول نتايج . دهد مي

 GreedyWAGدار با استفاده از الگوريتم حريصانه  هاي حمله وزن گراف
هاي  شود كه مجموع وزن يادآوري مي. نمايش داده شده است

هاي عضو يك مجموعه بحراني وزن آن مجموعه بحراني  سوءاستفاده
  .شود ناميده مي

دار عالوه بر وزن بهترين   براي هر گراف حمله وزن5در جدول 
هاي ژنتيك  كدام از الگوريتم  توسط هربه دست آمدهمجموعه بحراني 

آمده از ده بار دست ه  بيهاي بحران هاي مجموعه پيشنهادي، متوسط وزن
هاي ژنتيك به همراه انحراف معيار آنها نيز نمايش  اجراي اين الگوريتم

 توسط به دست آمدههاي بحراني   مجموعههاي زنو. داده شده است
  متوسط   طور به   DynGenWAG و   GenWAG  ژنتيك  هاي الگوريتم
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روموزوم در هر  متناظر با بهترين كيها هاي سوءاستفاده   متوسط مجموع وزن:6شكل 

 .NAG7دار   براي تحليل گراف حمله وزنها آزمايشنسل در 
  

به هاي بحراني  هاي مجموعه  درصد كمتر از وزن38/7 درصد و 56/5
با توجه به . باشد  ميGreedyWAG توسط الگوريتم حريصانه دست آمده

 از DynGenWAGشود كه الگوريتم ژنتيك   مشخص مي5جدول 
 و الگوريتم GenWAGعملكرد بهتري نسبت به الگوريتم ژنتيك 

اي كه قادر است يك   برخوردار است به گونهGreedyWAGحريصانه 
. هاي كمتر را پيدا كند ها با مجموع وزن مجموعه بحراني از سوءاستفاده

دست آمده از اجراهاي ه  بيهاي بحران هاي مجموعه همچنين، وزن
 از انحراف معيار كمتري نسبت DynGenWAGمختلف الگوريتم ژنتيك 

  . برخوردار هستندGenWAGبه الگوريتم ژنتيك 
 با رسم نمودار متوسط تعداد سناريوهاي نفوذي كه 8 تا 5هاي  در شكل

هاي  با بهترين كروموزوم در هر نسل برخورد دارند و متوسط مجموع وزن
راي تحليل  بها آزمايشهاي متناظر با اين كروموزوم در  سوءاستفاده

  . نمايش داده شده استNAG9 و NAG7دار  هاي حمله وزن گراف
شود كه الگوريتم ژنتيك  هاي فوق مشخص مي با توجه به شكل

GenWAG در مقايسه با الگوريتم ژنتيك DynGenWAG زودتر به 
 دفعات توليد نسل كمتري بنابراين با تعداد. شود يك جواب همگرا مي

اما . دست آورده ها را ب تواند يك مجموعه بحراني از سوءاستفاده مي
 GenWAG نسبت به الگوريتم ژنتيك DynGenWAGالگوريتم ژنتيك 

داراي اين مزيت است كه قادر است يك مجموعه بحراني از 
 الگوريتم  كلي   طور به   .كند  پيدا را   كمتر هاي  وزن  مجموع  با  ها سوءاستفاده
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  متوسط تعداد برخوردهاي سناريوهاي نفوذ با بهترين كروموزوم در هر نسل در :7شكل 
  .NAG9دار   براي تحليل گراف حمله وزنها آزمايش
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 متناظر با بهترين كروموزوم در هر يها هاي سوءاستفاده   متوسط مجموع وزن:8شكل 

  .NAG9دار   براي تحليل گراف حمله وزنها آزمايشنسل در 
  

در : كند هاي بهينه را در دو مرحله پيدا مي  جوابDynGenWAGژنتيك 
، فضاي جستجو را كاوش )15(مرحله اول، با استفاده از تابع برازندگي در 

، )16(سپس در مرحله دوم، با استفاده از تابع برازندگي در . كند مي
  .كند كه با همه سناريوهاي نفوذ برخورد دارند هايي توليد مي وموزومكر

شده، براي پارامترهاي حداكثر دفعات توليد نسل،   انجاميها آزمايشدر 
 به hP و احتمال جهش حريصانه cPاندازه جمعيت، احتمال آميزش 

همچنين، براي .  در نظر گرفته شد90/0 و 95/0، 150، 300ترتيب مقادير 
α ضرايب DynGenWAGالگوريتم ژنتيك  = β و 1 =  در نظر 3

  .گرفته شد
  هاي حمله ساده مقياس بزرگ تحليل گراف 3- 7

هاي حمله ساده يافتن كمترين تعداد  هدف از تحليل گراف
ي است كه با جلوگيري از آنها نفوذي نتواند با هيچ هاي سوءاستفاده

در صورتي كه براي تمام . سناريويي به اهداف خود دست پيدا كند
گرفته شود، آنگاه مسأله تحليل  ها وزن يكسان در نظر سوءاستفاده

هاي حمله ساده تبديل  دار به مسأله تحليل گراف هاي حمله وزن گراف
توان براي تحليل  هاي ژنتيك پيشنهادي مي مبنابراين، از الگوريت. شود مي

 يها آزمايشدر اين بخش، نتايج . هاي حمله ساده نيز استفاده كرد گراف
هاي حمله ساده با استفاده از الگوريتم ژنتيك  شده براي تحليل گراف انجام

DynGenWAGهمچنين، عملكرد الگوريتم ژنتيك . شود  نشان داده مي
 ]10[ همكارانش و جا و ]6[همكارانش  و  شينرفوق با الگوريتم تقريبي

  .شود هاي حمله ساده مقايسه مي  تحليل گرافبراي

  .ها سوءاستفاده از بحراني هاي مجموعه اعضاي تعداد مقايسه :6 جدول
  

  DynGenWAG الگوريتم ژنتيك
 الگوريتم تقريبي سادهگراف حمله 

  انحراف معيار متوسط  بهترين ]10[ و ]6[
NAG1  43 39 8/39 63/0 

NAG2  55 48 7/49 95/0 

NAG3  90 80 2/81 4/1 

NAG4  110 96 6/98 17/1 

NAG5  134 121 7/124 77/1 

NAG6 163 149 4/151 65/1 

NAG7  183 166 7/168 89/1 

NAG8  215 200 8/202 69/1 

NAG9 231 211 8/212 47/1 

NAG10  270 252 2/256 66/2 

  
، ده گراف DynGenWAGبه منظور ارزيابي عملكرد الگوريتم ژنتيك 

به  NAG1 ،NAG2 ،... ،NAG10هاي  ناماده مقياس بزرگ به حمله س
شده و تعداد  هاي شناخته تعداد سوءاستفاده. صورت تصادفي توليد شد

هاي حمله ساده فوق مشابه با  سناريوهاي نفوذ براي هر كدام از گراف
  . است4دار متناظر با آن در جدول  زنگراف حمله و

  ها آزمايش نتايج 7-3-1
هاي حمله ساده مقياس بزرگ فوق،  براي تحليل هر كدام از گراف

 بهترين نتايج 6جدول .  ده بار اجرا شدDynGenWAGالگوريتم ژنتيك 
همچنين، در اين جدول . دهد دست آمده از اين ده بار اجرا را نمايش ميه ب

هاي حمله فوق با استفاده  شده براي تحليل گراف  انجاميها آزمايشنتايج 
نمايش ] 10[ و همكارانش جاو  ]6[ و همكارانش شينراز الگوريتم تقريبي 

 تقريبي فوق يك الگوريتم از نوع حريصانه تميالگور. داده شده است
اي انتخاب  در اين الگوريتم تقريبي، در هر مرحله سوءاستفاده. باشد مي
.  داردS بيشترين برخورد را با سناريوهاي نفوذ عضو مجموعه شود كه مي
. شود  اضافه ميCR فوق سپس به مجموعه بحراني وءاستفادهس

سناريوهاي نفوذي كه با اين سوءاستفاده برخورد دارند، در مراحل بعدي 
رويه فوق چندين بار تكرار . شوند اجراي الگوريتم در نظر گرفته نمي

 با حداقل Sشود تا در نهايت تمام سناريوهاي نفوذ عضو مجموعه  مي
با توجه .  برخورد داشته باشندCR عضو مجموعه هاي هيكي از سوءاستفاد

 تقريبي فوق تميشود كه با هر بار اجراي الگور به رويه فوق مشخص مي
  .آيد دست ميه  گراف حمله بيمجموعه بحراني يكساني برا

  هاي  عالوه بر تعداد سوءاستفادهساده  براي هر گراف حمله 6در جدول 
 توسط الگوريتم ژنتيك به دست آمدهعضو بهترين مجموعه بحراني 

DynGenWAGهاي  هاي عضو مجموعه ، متوسط تعداد سوءاستفاده
بار اجراي اين الگوريتم ژنتيك به همراه دست آمده از ده ه  بيبحران

  . شده استدهانحراف معيار آنها نيز نمايش دا
 توسط به دست آمدههاي بحراني  هاي عضو مجموعه تعداد سوءاستفاده

 درصد كمتر از 78/7 به طور متوسط DynGenWAGالگوريتم ژنتيك 
 توسط به دست آمدههاي بحراني  هاي عضو مجموعه تعداد سوءاستفاده

  .باشد مي] 10[ و همكارانش جاو  ]6[ و همكارانش شينر تقريبي الگوريتم
شود كه الگوريتم ژنتيك   مشخص مي6با توجه به جدول 

DynGenWAG   شينر  تقريبي   الگوريتم   به   نسبت   بهتري   عملكرد  از  
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  نسل 
  متوسط تعداد برخوردهاي سناريوهاي نفوذ با بهترين كروموزوم در هر نسل در :9شكل 

  .NAG8 براي تحليل گراف حمله ساده ها مايشآز
  

اي كه قادر است   و همكارانش برخوردار است به گونهجاو همكارانش و 
همچنين، . هاي كمتر را پيدا كند هاي بحراني با تعداد سوءاستفاده مجموعه

هاي عضو  شود كه تعداد سوءاستفاده با توجه به اين جدول مشخص مي
دست آمده از اجراهاي مختلف الگوريتم ژنتيك ه  بيهاي بحران جموعهم

DynGenWAGباشند  داراي انحراف معيار پايين مي.  
 با رسم نمودار متوسط تعداد سناريوهاي نفوذي 10 و 9هاي  در شكل

كه با بهترين كروموزوم در هر نسل برخورد دارند و متوسط تعداد 
 براي تحليل گراف ها آزمايشوموزوم در هاي متناظر با اين كر سوءاستفاده
  . نمايش داده شده استNAG8حمله ساده 

شده، براي پارامترهاي الگوريتم ژنتيك   انجاميها آزمايشدر 
DynGenWAG ها آزمايش مقادير يكسان با پارامترهاي الگوريتم در 
  .ددار در نظر گرفته ش هاي حمله وزن براي تحليل گراف

 زماني پيچيدگي - 8
 و GenWAGهاي ژنتيك  در اين بخش، پيچيدگي زماني الگوريتم

DynGenWAG محاسبه شده و با پيچيدگي زماني الگوريتم حريصانه 
GreedyWAGشود  مقايسه مي.  

  GenWAGالگوريتم ژنتيك  1- 8
 حداكثر mTهاي موجود در جمعيت و   تعداد كروموزومMفرض كنيد 

، GenWAGدر هر نسل از الگوريتم ژنتيك . تعداد دفعات توليد نسل باشد
روي  عملگرهاي انتخاب، آميزش، جهش تصادفي و جهش حريصانه بر

 هاي زائد موجود در هر سپس سوءاستفاده. شوند ها اعمال مي كروموزوم
 2 نمايش داده شده در شكل ها با استفاده از الگوريتم كدام از كروموزوم

در عملگر انتخاب از روش انتخاب تورنمنت احتمالي همراه . شوند حذف مي
كدام از  انتخاب هر. شود با روش انتخاب نخبگان استفاده مي

)هاي والد به روش انتخاب تورنمنت احتمالي در زمان  كروموزوم )O  و 1
)انتخاب نخبگان در زمان  )O Mاز روش انتخاب نخبگان . شود  انجام مي

بنابراين، عملگر انتخاب در هر . شود در هر نسل تنها يك بار استفاده مي
)نسل در زمان  )O Mشود  اجرا مي.  

|با توجه به اين كه هر كروموزوم با يك رشته بيتي به طول  |E 
|)عملگر آميزش در زمان بنابراين شود،  نمايش داده مي |)O E عملگر ،

|)جهش تصادفي در زمان  |)O Eلگر جهش حريصانه در زمان  و عم
(| | . | |)O E Sكدام از   هريرو عملگرهاي فوق بر. شود  اجرا مي

    براي زائد  ايه  سوءاستفاده حذف   همچنين، .شوند ي م اعمال  ها كروموزوم
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 متناظر با بهترين كروموزوم در هر نسل در يها   متوسط تعداد سوءاستفاده:10شكل 
  .NAG8 براي تحليل گراف حمله ساده ها آزمايش

  
|) زمان در ها كروموزوم از هر كدام | . | |)O E S2تابع  مقدار عيين و ت

|)ها در زمان  كدام از كروموزوم برازندگي براي هر | . | |)O E S انجام 
شود كه الگوريتم  بنابراين، با توجه به مطالب فوق مشخص مي. شود مي

GenWAG داراي پيچيدگي زماني ( . . | | . | |)mO T M E S2است .  
  DynGenWAGالگوريتم ژنتيك  2- 8

 مشابه با الگوريتم DynGenWAGه اين كه الگوريتم ژنتيك با توجه ب
باشد با اين تفاوت كه در آن از يك تابع برازندگي   ميGenWAGژنتيك 

 يشود، بنابراين، اين الگوريتم ژنتيك داراي پيچيدگي زمان پويا استفاده مي
  . استGenWAGيكساني با الگوريتم ژنتيك 

  GreedyWAGالگوريتم حريصانه  3- 8
ها هميشه از تعداد  دار تعداد سوءاستفاده هاي حمله وزن گرافدر 

|به عبارت ديگر، ( نفوذ كمتر است وهاييسنار | | |E S< .( بنابراين با
 يك سوءاستفاده 3 در شكل whileتوجه به اين كه در هر بار تكرار حلقه 

 شوند، ي حذف مSوي نفوذ از مجموعه  و تعدادي سناريEاز مجموعه 
| حداكثر whileبنابراين حلقه  |Eهمچنين، بدنه حلقه . شود ي بار تكرار م

|)در زمان  | . | |)O E Sبنابراين، با توجه به مطالب فوق . شود  اجرا مي
 پيچيدگي ي داراGreedyWAGيصانه شود كه الگوريتم حر مشخص مي

|) يزمان | . | |)O E S2است .  
 و شينر توسط يالزم به ذكر است كه الگوريتم تقريبي پيشنهاد

هاي حمله   تحليل گرافي برا]10[ و همكارانش جاو  ]6[همكارانش 
بنابراين، .  استGreedyWAGساده، مشابه با الگوريتم حريصانه 

|) ي پيچيدگي زمانيق نيز داراالگوريتم فو | . | |)O E S2است .  
  مقايسه 4- 8

هاي ژنتيك  شود كه الگوريتم با توجه به مطالب فوق مشخص مي
GenWAG و DynGenWAG نسبت به الگوريتم حريصانه 

GreedyWAGاما .  از پيچيدگي زماني باالتري برخوردار هستند
 مختلف نشان يها آزمايشفاده از  و با استيطور كه در بخش قبل همان

 بحراني از هاي وعههاي ژنتيك فوق قادرند مجم داده شد، الگوريتم
با توجه به اين كه . هاي كمتر را پيدا كنند ها با مجموع وزن سوءاستفاده

دار يافتن يك مجموعه بحراني از  هدف از تحليل گراف حمله وزن
توان نتيجه گرفت كه   ميها با كمترين وزن است، بنابراين سوءاستفاده
 انههاي ژنتيك پيشنهادي نسبت به الگوريتم حريص الگوريتم

GreedyWAGداراي عملكرد بهتري هستند .  
www.SID.ir
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 ريگي جهينت - 9
هاي قابل اجرا توسط نفوذي  هر سناريوي نفوذ يك توالي از سوءاستفاده

ها، جلوگيري از  است كه با يك هدف خاص مانند دستيابي به پايگاه داده
مجموعه سناريوهاي نفوذ به يك شبكه . شود س و غيره انجام ميسروي

دار، كه گراف حمله  توان با استفاده از يك گراف جهت كامپيوتري را مي
دار، هر مسير كامل از يك  در اين گراف جهت. شود، نمايش داد ناميده مي

هدف . كند گره ابتدايي به يك گره هدف با يك سناريوي نفوذ مطابقت مي
 است كه با يهاي  كمترين تعداد سوءاستفادهافتنيليل گراف حمله از تح

  .پذير نباشد جلوگيري از آنها هيچ سناريوي نفوذي امكان
پذيري  دار براي تحليل آسيب  حمله وزن هاي در اين مقاله، از گراف

 حمله، به هر  هاي در اين گراف. هاي كامپيوتري استفاده شد شبكه
وزن نسبت داده . شود ر وزني نسبت داده ميگ سوءاستفاده توسط تحليل

شده به هر سوءاستفاده متناسب با هزينه الزم براي جلوگيري از آن 
دار يافتن يك  هاي حمله وزن هدف از تحليل گراف. سوءاستفاده است

هاي  اي كه مجموع وزن ها است به گونه مجموعه بحراني از سوءاستفاده
جلوگيري از آنها نفوذي نتواند با هيچ آنها كمترين مقدار ممكن باشد و با 

در اين مقاله، يك الگوريتم . سناريوي نفوذي به اهداف خود دست پيدا كند
هاي   و دو الگوريتم ژنتيك متفاوت به نامGreedyWAGحريصانه به نام 

GenWAG و DynGenWAGدار  هاي حمله وزن  براي تحليل گراف
شابه با الگوريتم ژنتيك  مDynGenWAGالگوريتم ژنتيك . پيشنهاد شد
GenWAGباشد با اين تفاوت كه در آن از يك تابع برازندگي پويا   مي
  .شود استفاده مي

هاي پيشنهادي براي  با ارائه مثالي از يك شبكه كامپيوتري، از الگوريتم
همچنين، با استفاده از . دار اين شبكه استفاده شد تحليل گراف حمله وزن
هاي ژنتيك  ار مقياس بزرگ عملكرد الگوريتمد چندين گراف حمله وزن

هاي  وزن. پيشنهادي با عملكرد الگوريتم حريصانه مقايسه شد
هاي ژنتيك   توسط الگوريتمبه دست آمدههاي بحراني  مجموعه

GenWAG و DynGenWAG 38/7 درصد و 56/5 به طور متوسط 
 توسط به دست آمدههاي بحراني  هاي مجموعه درصد كمتر از وزن

شده   انجاميها آزمايشنتايج .  بودGreedyWAGريصانه الگوريتم ح
 از عملكرد بهتري DynGenWAGدهند كه الگوريتم ژنتيك  نشان مي

 و الگوريتم حريصانه GenWAGنسبت به الگوريتم ژنتيك 
GreedyWAGاي كه قادر است يك مجموعه   برخوردار است به گونه

الگوريتم .  را پيدا كندهاي كمتر ها با مجموع وزن بحراني از سوءاستفاده
 DynGenWAG در مقايسه با الگوريتم ژنتيك GenWAGژنتيك 

بنابراين با تعداد دفعات توليد نسل . شود زودتر به يك جواب همگرا مي
. ها را بدست آورد تواند يك مجموعه بحراني از سوءاستفاده كمتري مي

نتيك از هرچند، وزن مجموعه بحراني بدست آمده توسط اين الگوريتم ژ
وزن مجموعه بحراني بدست آمده توسط الگوريتم ژنتيك 

DynGenWAGيهاي بحران هاي مجموعه همچنين، وزن.  بيشتر است 
 از DynGenWAGبدست آمده از اجراهاي مختلف الگوريتم ژنتيك 
 برخوردار GenWAGانحراف معيار كمتري نسبت به الگوريتم ژنتيك 

دار با استفاده از  راف حمله وزنبنابراين، براي تحليل يك گ. هستند
 و يافتن يك جواب مناسب نيازي به DynGenWAGالگوريتم ژنتيك 
  .باشد  اين الگوريتم ژنتيك نميازاجراهاي متعدد 

گرفته  ها وزن يكسان در نظر در صورتي كه براي تمام سوءاستفاده
دار به مسأله تحليل  هاي حمله وزن شود، آنگاه مسأله تحليل گراف

 حمله  هاي هدف از تحليل گراف. يابد هاي حمله ساده كاهش مي گراف
هايي است كه با جلوگيري از آنها  ساده يافتن كمترين تعداد سوءاستفاده

با استفاده از چندين گراف حمله . پذير نباشد هيچ سناريوي نفوذي امكان
 با عملكرد DynGenWAGساده مقياس بزرگ عملكرد الگوريتم ژنتيك 

تعداد .  و همكارانش مقايسه شدجا و همكارانش و شينرتقريبي الگوريتم 
 توسط الگوريتم به دست آمدههاي بحراني  هاي عضو مجموعه سوءاستفاده

 درصد كمتر از تعداد 78/7 به طور متوسط DynGenWAGژنتيك 
 توسط الگوريتم به دست آمدههاي بحراني  هاي عضو مجموعه سوءاستفاده

دهند كه الگوريتم  شده نشان مي  انجاميها ايشآزمنتايج . تقريبي فوق بود
 از عملكرد بهتري نسبت به الگوريتم تقريبي DynGenWAGژنتيك 

هاي بحراني با تعداد  اي كه قادر است مجموعه برخوردار است به گونه
  .هاي كمتر را پيدا كند سوءاستفاده

نيز هاي تكاملي  در ادامه اين تحقيق در نظر است تا از ساير الگوريتم
دار استفاده شود تا در نهايت بتوان  هاي حمله وزن براي تحليل گراف

  .عملكرد آنها را با هم مقايسه نمود
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 ي تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسمهدي آبادي
 از دانشگاه فردوسي و دانشگاه تربيت 1379 و 1376 يها كامپيوتر به ترتيب در سال

 در مقطع دكتري دانشگاه تربيت 1380نامبرده از سال . مدرس به پايان رسانده است
عنوان رساله دكتري ايشان . باشد مدرس در رشته مهندسي كامپيوتر مشغول تحصيل مي

تي مورد عالقه نامبرده هاي تحقيقا زمينه.  است كامپيوترييها پذيري شبكه تحليل آسيب
افزار، يادگيري  عبارتند از امنيت شبكه، تشخيص نفوذ، محاسبات تكاملي، وارسي نرم

  .كاوي ماشين و داده

 علوم ي تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتريلي جلديسع
ريزي و   از مدرسه عالي برنامه1370 و 1364، 1358 يها كامپيوتر به ترتيب در سال

 شريف و دانشگاه بردفورد انگلستان به پايان رسانده يكاربرد كامپيوتر، دانشگاه صنعت
 تي كامپيوتر دانشگاه تربي گروه مهندسي علمئتي عضو ه1371نامبرده از سال . است

هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از يادگيري ماشين،  زمينه. باشد مدرس مي
  . امن و وارسي حين اجراي برنامهيها روتكلتشخيص نفوذ، وارسي پ
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