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 پذیری روز صفر و ارائه راهکارارزیابی خطر آسیب هایهای توسعه سیستمبررسی چالش
 

 2فاطمه سادات هل اتایی، 1,1 مرجان کرامتی

  عضو هیات علمی دانشگاه سمنان -1

 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان -2

 

 چکیده 

 

ها و ادارات دولتي همراه بوده است. از هاي کامپيوتري با افزايش سريعي در تعداد حمالت سايبري در شرکتتوسعه شبکه

ها را نام برد. عامل ايجاد حمالت توان قطع عمليات تجاري، هتک حرمت و ناثباتي مالي شرکتجمله پيامدهاي اين مسئله  مي

افزار، از مسائل متعددي از جمله هاي امنيتي موجود در يک نرمپذيريهاي هستند. آسييبپذيريهاي کامپيوتري آسيبدر شبکه

شوند نشات ميهايي که عموماٌ تحت عنوان باگ شناخته ميها يا کاستيبندي نامناسب براي سيستمخطا در طراحي، پيکره

عه اصالحيه براي آن وجود ندارد. همچنين نرم افزارهاي ضد ماند، امکان توسپذيري ناشناخته باقي ميگيرند. مادامي که آسيب

پذيري را تشخيص دهند. بنابراين، پيشگيري و تشخيص ويروس ميتني بر امضا نيز قارد نخواهند بود حمله متناظر با اين آسيب

هاي . بهبود سيستماين نوع حمالت با بکارگيري مکانيزم هاي امينتي موجود در سيستم هاي کامپيوتري ممکن نخواهد بود

ر دسيستم مورد نظر است. درکامپيوتري از نقطه نظر مقاومت در برابر حمالت  روز صفر نيازمند ارزيابي خطر اين نوع حمالت  

 هاي ارزيابي حمالت روز صفر و ارائه راهکار در اين زمينه است.هاي موجود براي توسعه سيستماين مقاله، هدف استخراج چالش
 

عام  پذيريپذيري روز صفر، ارزيابي خطر، مدل امنيتي، معيار امنيتي، سيستم امتيازدهي به آسيبآسيبکلمات کلیدی: 
(CVSS)

 

 مقدمه   .1

توان جز  جدايي ناپذير زندگي اند،  اينترنت را مي هاي کامپيوتري در زندگي بشر ايجاد کردهنظر به انقالبي که شبکه

امروز به حساب آورد. وابستگي به اينترنت به عنوان يک شاهراه ارتباطي و بانک اطالعاتي به شکل روز افزوني در حال افزايش 

هاي تجارت الکترونيک که به صورت آنالين انجام اکنشاست. انتقال اطالعات ضروري از طريق اينترنت و سيل عظيم تر

شود، اين شاهراه ارتباطي را هر چه بيشتر معرض خطر هدف مهاجمان قرار داده است.  به صورتي که، نياز به برقراري مي

اي که هاي که در رابطه با انواع حمالت در شبامنيت شبکه به يک ضرورت در زندگي بشر تبديل شده است. اخبار روزمره

شوند، گوياي اين مسئله هستند. حمله مهاجمان به شبکه هاي تجاري به منظور اختالل در تبادالت کامپيوتري شنيده مي

هاي صنايع دفاع با هدف سرقت مستندات فوق سري از جمله بارزترين حمالتي است که در شبکه اقتصادي و نفوذ به سيستم

ا و سيستم هاي تشخيص و پيشيگري از نفوذ از جمله تمهيدات امنيتي هستند که هشود. فايروالهاي کامپيوتري انجام مي

 اند. به منظور رديابي مهاجمان در شبکه هاي کامپيوتري تعبيه شده

ها و ادارات دولتي همراه بوده است. هاي کامپيوتري با افزايش سريعي در تعداد حمالت سايبري در شرکتتوسعه شبکه

ها را نام برد. عامل ايجاد توان قطع عمليات تجاري، هتک حرمت و ناثباتي مالي شرکتن مسئله  مياز جمله پيامدهاي اي

افزار، از مسائل هاي امنيتي موجود در يک نرمپذيريبهاي هستند. آسيپذيريهاي کامپيوتري آسيبحمالت در شبکه
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هايي که عموماٌ تحت عنوان باگ شناخته يا کاستيها بندي نامناسب براي سيستممتعددي از جمله خطا در طراحي، پيکره

ماند، امکان توسعه اصالحيه براي آن وجود ندارد. پذيري ناشناخته باقي ميگيرند. مادامي که آسيبشوند نشات ميمي

هند. دپذيري را تشخيص همچنين نرم افزارهاي ضد ويروس ميتني بر امضا نيز قارد نخواهند بود حمله متناظر با اين آسيب

بنابراين، پيشگيري و تشخيص اين نوع حمالت با بکارگيري مکانيزم هاي امينتي موجود در سيستم هاي کامپيوتري ممکن 

 نخواهد بود.

پذيري، اطالعي در مورد آن داشته افزار متناظر با آسيبدهندگان نرم روز صفر قبل از اينکه توسعه ذيريپيبيک آس

ده و يا به اشتراک گذاشته ميشود و هکرهاي کاله سفيد، صفر روز براي رسيدگي و رفع باشند توسط مهاجمين استفاده ش

دگان دهنپذيري فرصت خواهند داشت. به عبارت ديگر، حمله روزصفر  در صفرمين روز آگاهي مديران امنيتي و توسعهآسيب

 دهد. پذيري رخ ميافزار از وجود آسيبنرم

 ردطه نظر مقاومت در برابر حمالت  روز صفر نيازمند ارزيابي خطر اين نوع حمالت  هاي کامپيوتري از نقبهبود سيستم

هزينه ضرورت پيدا مي کند. براي اين سازي کمسيستم مورد نظر است. چرا که، با توجه به محدوديت در فاکتور هزينه، مقاوم

 کند.پيدا ميمنظور، آگاهي از ميزان خطر اين نوع حمالت براي سيستم مورد بررسي اهميت 

پذيري و تعيين آثار مخرب ناشي از برداري از آسيبپذيري نيازمند تخمين ميزان احتمال بهرهارزيابي خطر يک آسيب

منظور بايد  پذيري است. براي اينبرداري از آن روي پارامترهاي امنيتي از جمله محرمانگي، يکپارچگي و دسترسيبهره

 ايمرحلهشوند. همچنين، نظر به چند  گيريشکل کمي اندازهاشته باشيم که بتوانند بهتعدادي معيار امنيتي در اختيار د

برداري از چندين آسيب پذيري با يک ترتيب مشخص به سيستم بودن ماهيت حمالت )حمالتي هستند که مهاجمان با بهره

 ظر گرفتن ماهيت ساير نقاط آسيبهاي کامپيوتري، تخمين ميزان خطر يک آسيب پذيري با در نحمله مي کنند.( در شبکه

پذير در شبکه امري اجتناب ناپذير است.  لذا، به منظور تعريف و کمي سازي معيارهاي امنيتي نيازمند مدل امنيتي مناسبي 

 از شبکه خواهيم بود.

اين حوزه در ادامه بعد از بيان اهميت ارزيابي خظر حمالت روز صفر ومروري کوتاه بر فعاليت هاي انجام شده در 

ها پيشنهاد هاي موجود براي ارزيابي خظر حمالت روز صفر استخراج و راهکارهايي جهت حل اين چالشتحقيقاتي، چالش

 مي گردد.

 

 .طرح مساله2

اخته هاي ناشنپذيريهاي شناخته شده و آسيبپذيريهاي سخت افزاري و نرم افزاري دو نوع هستند: آسيبپذيريآسيب

اند. در مقابل، هاي شناخته شده مواردي هستند که، شناسايي و برطرف شدهپذيريمنظور از آسيبيا روز صفر. 

هاي روز صفر، نقاط ضعفي هستند که تنها مهاجمان از وجود آنها آگاه هستند. در نتيجه، هيچ راهکار اصالحي پذيريآسيب

اد ها با ايجپذيريبيني هستند. اين نوع آسيبقابل پيش ها به شدت خطرناک و غيرپذيريبراي آنها وجوند ندارد. اين آسيب

کنند. نکته قابل توجه اين است هاي کاربردي راه مهاجم را براي نفوذ به سيستم باز ميدر پشتي در سيستم عامل يا برنامه

ين نوع حمالت که شود، به شدت در حال افزايش است. اهاي روز صفر انجام ميپذيريکه تعداد حمالتي که از طريق آسيب

توان يک ابزار قدرتمند براي مهاجمان به حساب آورد. همين است که شوند را مياغلب با اهداف سياسي و اقتصادي انجام مي

هاي سياسي و اقتصادي دانست. اپل، فيسبوک، مايکروسافت و توييتر توان بزرگترين دغدغه زيرساختاين نوع حمالت را مي

، 2013نيز در سال  FireEyeاند . شرکت امنيتي  مشهوري هستند که طعمه حمالت روز صفر بوده دهنده هاينمونه سرويس

را مورد حمله قرار داده بودند ،  ActiveXيازده عدد آسيب پذيري که اينترنت اکسپلورر، جاوا، ادبي فلش، پي دي اف و 

 شناسايي کردند.
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ده است. اما تا کنون هيچ مکانيزم امنيتي واحد و قابل اطميناني روز صفر همواره مورد توجه متخصصان امنيتي بو حمالت

ود وجامن،  هايزيرساختهاي کامپيوتري در برابر اين نوع حمالت توسعه داده نشده است. توسعه سازي سيستمبراي مقاوم

انجام تست وذ، نف و اصالح تشخيص پيشگيري هايسيستمبکارگيري ، سيستم روز رساني منظمب، با دقت باال ويروس ضد

روز صفر  را در مقابل حمالت کامپيوتري هايسيستمو ... همه و همه فاکتورهايي هستند که مي توانند مقاومت  هاي نفوذ

 .اما با اين حال نبايد فراموش کرد که هيچ امنيت مطلقي وجود ندارد .باال ببرند

ي تست نفوذ ممکن نيست. لذا، تخصيص هزينه کافي شناسايي اين گونه حمالت توسط ابزارهاي امنيتي از جمله ابزارها

به منظور شناسايي و برطرف سازي اين گونه حمالت از اهميت ويژه اي برخوردار است.منظور از حفاظت در برابر چنين 

 طحمالتي، قابليت مسدود سازي و پيشگيري از وقوع آنها قبل از افشاي عمومي و يا پيش از توسعه اکسپلويت براي آنها توس

 مهاجم است.

هاي پذيريکنند که وظيفه آنها کشف آسيبها براي مقابله با اينگونه حمالت، متخصصاني را استخدام ميرخي سازمانب

به  ،هرگونه حمله سايبري است. هدف اصلي اين متخصصان اين است کهوقوع از پيش آنها  سازيبرطرفنهفته در سازمان و 

اطالع رساني کرده و به دنبال راهکار و انتشار  سازمانپذيري در نرم افزار آن را سريعاً به مسووالن امنيتي محض کشف آسيب

در اين راستا، ارزيابي خطر حمالت شناسايي شده با هدف  .باشند ها پذيرياصالحيه هاي امنيتي در جهت رفع آن آسيب

 هاي کامپيوتري از ضروريات است.ي کم هزينه در شبکهساز پيدا کردن پرخطر ترين حمالت و تالش براي مقاوم

 اين اگر .است شده گرفته ناديده افزار نرم تست زمان در که است نويسيبرنامه اشکال يک امنيتي پذيريآسيب يک

 و توسعه ندفرآي به بگيرد، قرار شناسايي مورد شود، کشف هکرها توسط که اين از قبل يا نفوذ تست هنگام به پذيريآسيب

 يک براي و برداريبهره آن از کشف، را پذيريآسيب سايبري مجرمان صورت اين غير در. شد خواهد وارد اصالحيه اعمال

 . دهندمي قرار استفاده مورد ناشناخته حمله

. است بوده اي حرفه مهاجمان براي حمله هاي روش از يکي  همواره ناشناخته هايپذيريآسيب از برداريبهره و کشف

پذيري روز صفر( بدون اينکه کاربر از وجود آنها کوچکترين اطالعي داشت ها )آسيبپذيرياين نوع آسيب طريق از مهاجمان

ها هاي ضروري در سازمانباشد، صدمات جبران ناپذيري از جمله تخريب و سرقت اطالعات و از دسترس خارج کردن سرويس

 را ايجاد خواهند کرد.

اي براي بازيابي يک  سيستم بعد از رخداد حمله روز صفر در آن وجود ندارد. خودکار يا روند مستند شدههيچ گونه ابزار 

توان يکي از پيامدهاي قابل توجه رخداد حمالت روز صفر دانست. دسترسي به هاي تجاري را ميوري سيستمکاهش بهره

ز صدمات جبران ناپذيري است که مي تواند پيامدهاي داده هاي محرمانه در سيستم هاي نظامي سياسي نيز يکي ديگر  ا

هاي تشخيص نفوذ قادر به مقاومت در برابر حمالت روز ها و سيستمقانوني به همراه داشته باشد. بايد دقت داشت که، فايروال

 صفر نيستند.

حمالت است. براي مثال  يکي از مشکالتي که در رابطه با حمالت روز صفر وجود دارد، سرعت انتشار روزافزون اين نوع

ماه به طول انجاميد. در صورتي که، در حال  8حدود  SQL Slammerتوسعه اکسپلويت براي آسيب پذيري  2003در سال 

 حاضر متوسط زمان بين کشف آسيب پذيري و توسعه اکسپلويت براي آن به تنها چند روز محدود شده است. 

شاري هستند که تنها در چند دقيقه محدوده قابل توجهي از سيستم ها بسياري از حمالت روز صفر کرم هاي خود انت 

 را تحت تاثير قرار مي دهد. 

فقط  CVSS , پذيري موجود از جمله هاي امتيازدهي به آسيبهمچنين الزم به ذکر است، ارزيابي خطر توسط سيستم

ود براي مقابله با حمالت روز صفر از جمله براي آسيب پذيري هاي شناخته شده ممکن است. همچنين تمهيدات امنيتي موج

Symantec ،Zscaler روي حمله در برابر آن عکس العمل هاي تشخيص نفوذ قرار دارند و بعد از پيشو غيره در دسته سيستم
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دهند. در نتيجه، وجود يک سيستم پيشگيري از نفوذ در شبکه با هدف پيش بيني پرخطر ترين حمالت روز صفر  نشان مي

 سازي شبکه در برابر اين حمالت از ضروريات است.  مالي و مقاوماحت

 در ادامه راهکارهاي موجود براي ارزيابي هاي امنيتي و ارزيابي خطر حمالت روز صفر بيان مي گردند.
 

 های امنیتی و سنجش  خطر حمالت روز صفرهای پژوهشی انجام شده برای ارزیابیفعالیت.3

ها و ادارات دولتي همراه بوده است کامپيوتري با افزايش سريعي در تعداد حمالت سايبري در شرکتهاي توسعه شبکه

. عامل ]1[ها را نام برد توان قطع عمليات تجاري، هتک حرمت و ناثباتي مالي شرکتمي  که از جمله پيامدهاي اين مسئله

افزار، از مسائل هاي امنيتي موجود در يک نرمپذيريسييبهاي هستند. آپذيريهاي کامپيوتري آسيبايجاد حمالت در شبکه

هايي که عموما تحت عنوان باگ شناخته ها يا کاستيبندي نامناسب براي سيستممتعددي از جمله خطا در طراحي، پيکره

موجود در شبکه و در هاي ها از آنجايي که منجر به خرابي سرويسپذيريبرداري از آسيببهره .]2[ گيرندشوند نشات ميمي

واهد همراه خها بهشود هزينه زيادي براي سازمانپذيري مينتيجه مختل کردن پارامترهاي محرمانگي، يکپارچگي و دسترسي

تواند منجر   به مختل شدن . براي مثال، حمله عدم پذيرش سرويس براي يک سازمان مبتني بر اينترنت مي]3[داشت 

هاي عمومي و خصوصي هميشه يک چالش بوده است. با ها براي سازمانپذيريوزافزون آسيبرشد ر.]4[عمليات تجاري شود

ها به سرعت در حال پذيرياز آنجا که تعداد آسيب .]3[ها راهکار اصالحي ارائه نشده است پذيرياين حال براي تمامي آسيب

هايي معطوف سازند که بيشترين خطر را براي پذيريافزايش است، ضروري است که مديران امنيتي توجه خود را به آسيب

ارائه شده  OSVBDو  CVEهايي از جمله پذيريداده از  آسيبمنظور چندين پايگاهبراي اين .]4[همراه دارند ها بهسازمان

ابزارهاي پويش از  .]7[و ]6 [ و يک توضيح مختصر متناظر است CVEپذيري با يک شناسه به نامها هر آسيباست که در آن

هاي کشف شده را به پذيريها، شرحي از آسيبکنند و بر مبناي اين پايگاه، هر ميزبان شبکه را پويش ميNessusجمله 

بندي ها کافي نيستند. چرا که، بدون رتبهسازند  در هر صورت اين پايگاه دادهآنها مشخص مي CVEهاي همراه شناسه

تر پذيري خطرناکگيري کند که کدام آسيبنيتي همچنان سخت است و خود مدير بايد تصميمها کار مدير امپذيريآسيب

. از جمله امور مهم در مديريت رويدادهاي امنيتي، تجزيه و تحليل ]8[ضعف بايد زورتر از بقيه برطرف شود است و کدام نقطه

 طرفآيد. برشمار ميدر مديريت امنيت سازماني بهها ترين فعاليتها است که يکي از پيچيدهپذيريسازي آسيبو برطرف

از آنجا که . ]2[آيد شمار ميبري بهپذيري يک کار پرزحمتي است و براي سازمانهاي سرتا سر دنيا يک امر هزينهسازي آسيب

داشتن  مديران امنيتي در سازمان اغلب با مشکل بودجه محدود مواجه هستند، آنان نيازمند اين هستند که با در نظر

هاي ارزيابي کمي بندي کنند. بکارگيري روشهاي مختلف را اولويتگذاري در بخشهاي موجود براي حمالت، سرمايهواکنش

 يبسازي آسمنظور برطرفبهينه را به گذاريهاي امنيتي و سرمايهبندي کارايي از تالشهاي امنيتي، اولويتپذيريآسيب

 سازد. هاي شناسايي شده ممکن ميپذيري

سازي يا کاهش اثرات ناخوشايند آن وجود داشته پذيري بايد يک اقدام متقابل براي برطرفمتناظر با شدت هر آسيب 

 . به بيان ديگر، سرمايه]3[بندي شوندها بايد بر اساس شدتشان اولويتپذيريباشد و با توجه به مشکل بودجه محدود، آسيب

ت احتمالي باشد. براي مثال، يک سازمان مبتني براينترنت ممکن است  در نتيجه افراط گذاري امنيتي بايد متعادل با خسارا

پذيري مجموع . هزينه واکنش در برابر آسيب]4[در هزينه براي اقدامات امنيتي مجبور شود قيمت فروش خود را باال ببرد. 

وري، قطع عملکردهاي غير مستقيم )اتالف بهرههاي مستقيم )منابع انساني بکارگرفته شده، هزينه مجوزها و...( و هزينه

شود. انتخاب يک راهکار مناسب ها ( در نظر گرفته ميبندي نشده بعد از اعمال اصالحيهاندازي مجدد زماندليل راهسيستم به

ا هزينه و ب پذيري مورد نظر را در زمان قابل قبولپذيري به معناي انتخاب روشي است که آسيببراي واکنش در برابر آسيب

 هاي ديگر برطرف سازد.کمتري نسبت به روش
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اند، ممکن است هيچ پذيريها معلوم هستند و شناسايي شدهحتي زماني که آسيب مسئله قابل توجه ديگر اين است که،

ها و هيراهکار مناسبي براي رسيدگي کردن به آنها وجود نداشته باشد. مسائل زماني  از جمله، سرعت آهسته انتشار اصالح

. در نظر گرفتن ]7[شود هاي شناخته شده در سازمان ميپذيريهاي موجود منجر به باقي ماندن  آسيبناپايداري اصالحيه

 هايآسيبپذيربندي همراه دارد و اولويتپذيري را بهاطالعات زماني از اين قبيل، ارزيابي کاراتري از شدت واقعي يک آسيب

عنوان پذيري به منظور از شدت يک آسيب .]2[شوندنتيجه اقدامات امنيتي با کارايي باالتري انتخاب ميبخشد. در را بهبود مي

برداري از آن براي شبکه به همراه دارد. منظور از ها، ميزان خطري است که بهرهپذيريبندي آسيبشاخصي براي اولويت

مراه هتواند بهبرداري از آن مياي است که بهرهنين آسيب باالقوهبرداري از يک حمله و همچارزيابي خطر، تخمين احتمال بهره

قبولي براي ارزيابي خطر امنيت شبکه معرفي نشده است و مشکلي . در هرصورت تا کنون معيار قابل]9[ داشته باشد )تاثير(

 دهند. بي پوياي از خطر انجام نميها ارزياهاي ارزيابي خطر موجود وجود دارد اين است که، اين روشنيز که در رابطه با روش

]10[. 

کنند ممکن است توسط يک حمله هاي امنيتي استفاده ميهاي موجود را براي نقض سياستپذيريحمالتي که آسيب

برداري  نيز گفته بهره اي گاهاً زنجيرهمرحلهحمالت تک اي انجام شوند. به دنبالهمرحلهاي از حمالت تکواحد يا دنباله

 هايعنوان ابزاري براي مختل کردن سياستها بهپذيريهاي موجود بين آسيببرداري، از وابستگيشود. زنجيره بهرهمي

توانند کنند ميهاي امنيتي را نقض ميبرداري که سياستهاي بهرهمجموعه تمامي زنجيره .]1[کند. امنيتي استفاده مي

عات امنيتي يک شبکه با تجزيه و تحليل گراف حمله آن قابل استخراج توسط يک گراف حمله مشخص شوند. شماري از اطال

هاي امنيتي هاي ممکن براي نفوذ به شبکه و مختل کردن سياستاي از تمامي راهاست. چرا که،  گراف حمله نمايش خالصه

ضعيت امنيتي خود را تواند به يک سازمان کمک کند که وپذيري ميعنوان يک ابزار ارزيابي آسيباست. گراف حمله به

تواند از گراف حمله براي تعيين چگونگي نفوذ مهاجم به شبکه استفاده کند. بر اساس مسيرهاي مشخص سازد. يک سازمان مي

مشخص شده، يک سازمان قادر خواهد بود راهکارهايي را براي کاهش خطر پيشنهاد دهد. اگر يک مهندس امنيتي از 

تواند يک استراتژي را براي انتخاب اقدامات متقابل بکارگيرد يا حمله استفاده کند، مي معيارهاي امنيتي مبتني بر گراف

بندي متفاوت از شبکه مورد نظر را با هم مقايسه کند. زماني که گراف حمله در کنار معيارهاي امينتي مبتني امنيت دو پيکره

 .]1[هاي امينتي شبکه استفاده شوداز جنبه تواند براي ارزيابي کمي شماريشود، ميبر گراف حمله استفاده مي

سازد. از آنجا که معيارهاي امنيتي سازي اهداف امنيتي براي يک سيستم را مشخص مييک معيار امنيتي درجه برآورده

ند. در کمنظور ارزيابي امنيت استفاده ميکمي در سطح وسيع موجود نيستند، جامعه امنيتي اصوال از معيارهاي کيفي به

ا( براي ههاي کيفي وابسته به طرز فکر شخصي )بر مبناي عقايد و بينشاندرکاران امنيتي از روشحال حاضر بيشتر دست

ي بينانه از امنيت شبکه همچنان باقکنند. در هر صورت نياز براي ارزيابي کمي و واقعشان استفاده ميارزيابي امنيت شبکه

 .]11[خواهد بود 

هايي ها و محققين سيستمها، شرکتهاي اطالعاتي، تعداد زيادي از سازمانارزيابي امنيت سيستمبه دليل اهميت باالي 

ند، پذيري موجود هستهاي امتيازدهي به آسيببندي کلي از سيستماند. دو دستهها توسعه دادهپذيريرا براي ارزيابي آسيب

هاي کمي گستره باالتري از ازند در صورتي که روشسپذيري را مشخص ميهاي کيفي شدت هر آسيبکيفي و کمي. روش

 .]5[گيرند ها بکار ميپذيريامتيازات را براي توصيف آسيب

. از ]13[ Qualys و سيستم ارزيابي  ]IBM ]12از شرکت  ISS  X-Forceهاي کيفي عبارتند از هايي از سيستمنمونه

 و سيستم امتيازدهي به آسيب CERT's-USپذيري امتيازدهي به آسيبتوان سيستم هاي امتيازدهي کمي ميجمله سيستم

افزارها وجود هاي نرمپذيري. الگوهاي اختصاصي بسياري براي امتيازدهي به آسيب]14[را نام برد  CVSS* پذيري عام يا 
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شود. زا ميها مجساير سيستم ها ازپذيريتنها سيستم شناخته شده باز است که بواسطه ارزيابي کمي از آسيب CVSSدارد اما، 

CVSS کند تا اين درک را سازد که به کاربران کمک ميپذيري مشخص ميهمچنين جزئياتي را در رابطه با ماهيت آسيب

، روشي را براي تعيين  CVSSبه بيان ديگر .]15[پذيري اين امتياز را کسب کرده استداشته باشند که چرا اين آسيب

  .]14[کننده شدت آن هستندکند که منعکسپذيري فراهم ميخصوصيات ذاتي هر آسيب

CVSS نده کنبندي کمکتواند در امر اولويتکند ميپذيري را مشخص ميبا ارائه يک معيار امنيتي که شدت آسيب

رفتن قرار گ واسطهها با گذر زمان و  بهپذيرياند که شدت آسيبباشد. پژوهشگران و مديران امنيتي به اين موضوع پي برده

منظور براي استفاده به CVSSهاي سازماني مختلف تغيير قابل توجهي دارد. بنابراين پارامترهاي ارائه شده توسط در بافت

هاي امنيتي هر شبکه و عوامل زماني از جمله، احتمال معرفي راهکارهاي بندي کاربردمحدودي دارد چرا که، سياستاولويت

. از ]2[دهند برداري از آن را با گذر زمان تغيير ميپذيري ميزان خطر ناشي از بهرهرداري از آسيبباصالحي و ابزارهاي بهره

دهد. اين در حالي است که، بيشتر حمالت اي انجام ميمرحله، ارزيابي خطر را تنها براي حمالت تکCVSSطرف ديگر 

برداري هستند. مشکل جدي ديگري که وجود دارد اين است که، اي يا زنجيره بهرهموجود در شبکه حمالت چند مرحله

CVSS  دهد چرا که در نظر خطر وارده به سيستم انجام نميها از نقطهپذيريمتمايزسازي کارايي از آسيبCVSS  تنها تعداد

 .(CVSS)ها موجود است پذيريمحدودي عدد مختلف براي امتيازدهي به سيل عظيمي از آسيب

هاي کليدي در برابر ها عموماً بر حفاظت از سرمايههاي امنيت سنتي در سازمانل ذکر است که، تالشهمچنين قاب

 اند. اما امروزه مهاجمان پيشرفته در تالش براي توسعه ابزارهاي بهرهصورت عمومي افشا شدهمخاطراتي تاکيد دارند که، به

 CVSS.  ]2 [هستندوان حمالت ناشناخته معروف اند و تحت عندههايي هستند که تاکنون افشا نشپذيريبرداري براي آسيب

 هاي امنيتي، سنجشي از ميزان خطر حمالت ناشناخته ندارد.به عنوان يک سيستم پرکاربرد در ارزيابي

از  ايپذيري به دوشکل موجود هستند: کيفي و کمي. نمونههاي امتيازدهي به آسيبطور که بيان شد، سيستمهمان

سازد. ها را با چهار سطح امنيتي مشخص ميپذيرياست که اين سيستم، ميزان خطر آسيب Mozillaم کيفي يک سيست

نيز يک مثال از سيستم کمي است  CVSSپذيري عام يا سيستم امتيازدهي به آسيب. ]16[ ()بحراني، باال، متوسط و پايين

 که توضيح داده شد.

منظور ارزيابي خطر حمالت در راهکار غير استاندارد که در ساليان اخير بهدر ادامه مروري کوتاه داريم بر تعدادي 

ه اهميت اي کگيرد مسئلهها صورت ميسازي شبکهمنظور ايمنهاي کامپيوتري پيشنهاد شده است. در اقداماتي که به شبکه

ا در شبکه و کارايي اقدامات احتمال بروز حمالت، تخمين صدمات ممکن ناشي از آنهبتوان،  کهند اين است کپيدا مي

صورت کمي مشخص کرد. بنابراين، ارزيابي خطر  ناگزير با تعريف تعدادي معيار امنيتي قابل انجام خواهد سازي را بهايمن

ارائه شده است، يک معيار امنيتي يا ترکيبي از معيارهاي امنيتي، شامل ] 1[در  SSECMMبود. .بر اساس تعريفي که توسط 

هاي امنيتي اجزاي قابل شناسايي سيستم )مثال شبکه( است. به کمک تعريف و استفاده از چنين کمي  از ويژگييک مقياس 

هاي مختلف باشيم. به طور مثال سه معيار شود که قادر به مقايسه ميزان امنيت سيستممعيارهايي اين امکان فراهم مي

ترين مسير، تعداد کل مسيرها اي نظير کوتاهشامل معيارهاي ساده معرفي شده است،] 1[امنيتي مبتني بر گراف حمله که در

و طول ميانگين مسيرهاي موجود در گراف است که هر يک از اين معيارها سعي در ارائه پاسخ به يکي از سواالت مهم و 

که  سوال را مشخص کندترين مسير سعي دارد تا پاسخ اين اساسي در زمينه امنيت شبکه را دارند. به طور مثال معيار کوتاه

لفي هاي مختکمترين تالشي که براي نفوذ به سيستم الزم است چقدر است و يا تعداد مسيرهاي موجود نيز معرف تعداد راه

است که مهاجم براي نفوذ به سيستم در اختيار  دارد. همچنين، ميانگين طول مسيرهاي موجود نيز بيانگر ميزان تالش نوعي 

هاي خاصي انجام شده است ولي مشخص است هر سيستم است. هر چند تعريف اين معيارها با هدف مهاجم براي نفوذ به

ترين مسير و يا ميانگين طول مسيرهاي موجود در يک از اين معيارها داراي نقاط ضعفي هستند. به طور مثال معيار کوتاه

گيرند. به عبارت ديگر، همواره گرافي که اندازه اديده ميتواند از آنها استفاده نمايد را نهايي که مهاجم ميگراف تعداد راه
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اي فوق، در همنظور غلبه بر کاستيتر از آن نيست. بهالزاما نا امنترين مسير آن نسبت به يک گراف ديگر کمتر است کوتاه

دام گيري کرد که کتوان تصميماين پژوهش، الگوريتمي براي ترکيب معيارهاي فوق پيشنهاد شده است که بواسطه آن مي

 تر است.بندي براي شبکه امنپيکره

منظور ارزيابي خطر مبتني بر گراف حمله،  يک مدل محاسبه احتمال با در نظر گرفتن فاکتورهاي زماني به] 1[در 

هايي يژگيوپذيري ارائه شده است. با استفاده از چارچوب پيشنهادي تخمين کمي امنيت با در نظر گرفتن متناظر با هر آسيب

 کند، قابل انجام است.پذيري که به مرور زمان تغيير ميپوياي هر آسيب

يک مدل براي تخمين سطح خطر بر مبناي احتمال شرطي رخداد حمله و تاثير منفي رخداد آن معرفي شده  ]4[در 

پذيري را به يک شده، هر آسيبانجام شده است. مدل ارائه  CVSSاست. برآورد فرکانس رخداد حمله و تاثير با استفاده از 

کننده سطوح خطر باالقوه هستند و به شکل يک فرآيند مارکوف مدل کند. سطوح سرويس تعيينسطح سرويس نظير مي

 بيني سطح خطر در يک زمان مشخص استفاده خواهند شد.اند و براي پيششده

معرفي شده است. معيار مذکور قدرت امنيتي ، يک معيار امنيتي کمي مبتني بر تجزيه و تحليل گراف حمله ]11[ در

صورت موفقيت آميز به شبکه حمله کند. معيار تواند بهکند که ميترين مهاجمي ارزيابي ميشبکه را بر اساس قدرت ضعيف

 بندي مناسب را براي شبکه خود انتخاب کنند.دهد که يک پيکرهامنيتي کمي معرفي شده به مديران شبکه اين امکان را مي

پذيري و معرفي برداري از آسيببا هدف مديريت کمي امنيت، تخميني از احتمال موجود بودن ابزارهاي بهره ]2[در 

 ها انجام شده است.اصالحيه

همراه دارد، يک ارزيابي پذيري بهبرداري از يک آسيب، با درنظر گرفتن صدمات اقتصادي که بهره]3[روش ارائه شده در 

هاي امنيتي شبکه مورد بررسي نيز در ارزيابي خطر مد نظر قرار دهند. در اين روش، نيازمنديام ميکمي از شدت آن انج

ه و تحليل هاي تجزيپذيري با استفاده از تکنيکمنظور ارزيابي شدت آسيبگيرد. همچنين، تجميع فاکتورهاي اقتصادي بهمي

 .انجام شده است   MCDAاي ياگيري چندضابطهتصميم

باالتر  CVSS شکل قابل توجهي از پذيري است که پراکندگي امتيازات در آن بهيک سيستم امتيازدهي به آسيب  ]5[ 

ها پيشنهاد کرده پذيري، روش نويني را براي امتيازدهي به آسيبCVSSبا تغيير و اصالح روابط در  ]8[است. نويسنده در 

 ها و فقدان توانايي براي امتيازدهي به حمالت چندمرحلهپذيريآسيب است. عدم درنظر گرفتن عوامل زماني در امتيازدهي به

 اي از جمله مشکالت اساسي دو روش مذکور است.

 و بر مبناي معيارهاي پايه، زماني و محيطي روش جديدي براي تخمين شدت يک آسيب CVSSبا استفاده از  ]9[در 

با هر بخش و با مدل کردن پارامترهاي مسئله در قالب يک  پذيري ارائه شده است که با ترکيب امتيازات فرعي مرتبط

 کند.پذيري مشخص ميچارچوب رياضي، شدت يک آسيب

-IBM ISS Xهاي معروف )پذيرييک بررسي آماري روي امتيازات توليد شده توسط سه پايگاه داده آسيب ]17[در 

Force, Vupen Security , CVSS)  نظر هاي موجود و يافتن مزاياي نسبي آنها  از نقطهسيستمهاي با هدف بررسي تفاوت

اي سازي آن مزايپذيري معرفي شده است که در پيادهآماري انجام شده است. در اين مقاله، يک سيستم امتيازدهي به آسيب

مقاله بهبودي  دهد. در اينصورت کيفي و کمي انجام ميها را بهپذيريسه سيستم فوق اعمال شده است و ارزيابي آسيب

 انجام شده است. با هدف سازگار کردن نتايج با توزيع نرمال CVSSروي 

 ]19[  روشي براي ارزيابي ميزان مقاومت يک شبکه در برابر حمالت ناشناخته معرفي شده است. همچنين در ]18[در 

ي ابراي تصاحب حمالت چند مرحله هاي ناشناخته روشي براي تخمين متوسط زمان مورد نيازپذيريبا در نظر گرفتن آسيب

 ارائه شده است. 

 ايم.اي توسعه دادهما يک سيستم مبتني بر مدل امنيتي براي ارزيابي خطر حمالت روز صفر چند مرحله  ]20[در، 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         182 

هزينه براي شبکه خود نياز دارد، ارزيابي پويايي از ميزان خطري است سازي کممنظور مقاومآنچه يک مدير امنيتي به

سازي است. همچنين، در منظور مقاومهمراه دارند و تعيين پرخطرترين حمالت بهاي براي سيستم بهکه حمالت چندمرحله

سازد. در حال نظر گرفتن وجود حمالت ناشناخته در مدل امنيتي حمالت پرخطر در شبکه را با دقت باالتري مشخص مي

 اي در اختيار ندارند.منظور تعيين خطر حمالت چندمرحلهذکور را بههاي محاضر، مديران امنيتي سيستم جامعي با ويژگي
 

 .نمونه هایی از سیستم های موجود برای ارزیابی خطر حمالت روز صفر4

قابل ذکر است که، مکانيزم هاي  شده است آشنا مي شويم.در رابطه با فعاليت هاي مشابه که در سطح دنيا انجام 

 حفاظتي در برابر حمالت  روز صفر  موجود عموما:
 .با تشخيص نفوذ بعد از پيشروي حمله از  سيستم هاي کامپيوتري موجود محافظت مي کنند 

 .پيشگيري از بروز حمله روز صفر را براي يک سيستم واحد و نه در يک شبکه انجام مي دهند 

الزم است يک سيستم ارزيابي خطر روز صفر با پيش بيني پرخطرترين حمالت روز صفر   اين در صورتي است که،

اي روز صفر توسط مهاجمان احتمالي در يک شبکه کامپيوتري، قبل از رخداد حمالت، شبکه را در برابر حمالت چند مرحله

ري به جاي تشخيص، صدمات ناشي کند. اين مسئله حائز اهميت است. چرا که، بکارگيري سيستم هاي پيشگيمحافظت مي

 از بروز حمله را به شکل قابل توجهي کاهش مي دهند.

 ادامه اين بخش اشاره اي است به تعدادي از سيستم هاي حفاظتي موجود در برابر حمالت روز صفر 
 Watchdog 

 ه کاربرد، محافظت در برابرهاي موجود در الياي  هوشمند در کنار فايروالدر سيستم مذکور، وجود مکانيزم امنيتي اليه

 .]21[دهند حمالت روز صفر را انجام مي
 Zscaler 

ادعا شده است که طراحي اين سيستم با اين هدف بوده است که،  اتصال به اينترنت از طريق امن را با برقراري 

هاي محرمانگي، يکپارچگي و دسترسي پذيري براي کاربران ممکن سازد.  در اين سيستم، تشخيص و پيشگيري از مکانيزم

 .]22[شود. جام ميحمالت روز صفر با بررسي محتوا و تحليل پوياي ترافيک ان
 Symantec 

 .] 23[دهد اين سيستم محافظت از زيرساخت وب را در برابر حمالت ناشناخته انجام مي
 Adaptive Defense 360 

ها پيشنهاد ميرا به تمامي مديران آي تي و سازمان «Adaptive Defense 360» شرکت پاندا محصولي تحت عنوان

يادگيري »از تکنيک  استفادهکند و همچنين با کاربردي موجود در سيستم را نظارت مي هايکند. اين محصول، تمام برنامه

 .است هاي کاربردي به صورت زندههاي کالن داده، قادر به آناليز کردن رفتار برنامهو استفاده از پالتفرم« ماشين

ي برنامه هاي نامطلوب و غير از اجرا «Extended Block Mode» ، قادر است در حالتي تحت عنوان سيستم مذکور

خوب افزار( دسته بندي شده اند قابل اجرا خواهند بود )کاربردي جلوگيري کند. در اين حالت تنها برنامه هايي که به عنوان

 .] 24[و ساير برنامه ها بصورت خودکار متوقف خواهند شد
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براي حمالت روز صفر به همراه راهکارهاي هاي موجود بر سر راه توسعه  يک سيستم ارزيابي خطر در ادامه، چالش

 اند:پيشنهادي بيان شده

 ز ها اپذيرينظر به ماهيت ناشناخته بودن اين نوع حمالت براي جامعه امنيتي، استخراج خصوصيات ذاتي اين نوع آسيب

 ممکن نيست.  CVSSهاي امتيازدهي مثل سيستم

هاي آماري و پيش بيني خصوصيات شناخته شده، بررسي شاخصههاي پذيريراهکار: استخراج خصوصيات ذاتي آسيب

 هاي روز صفر موجود  براساس شاخصه هاي آماري مشاهده شده.ذاتي آسيب پذيري
 اي توسط نيروي انساني کار دشواري است و پتانسيل خطاي بااليي نيز دارد.مديريت و تحليل حمالت چندمرحله 

آيند، پيچيدگي و احتمال بروز خطا را به شکل قابل توجهي کاهش مي دهد. منظور راهکار : خودکارسازي اين فر         

اي، توسعه سيستمي براي آناليز مدل امنيتي شبکه تحت بررسي و از خودکارسازي مديريت و تحليل حمالت چند مرحله

 استخراج حمالت چند مرحله اي موجود در يک شبکه است.
 پيچيدگي استخراج مدل امنيتي 

ور مشخص کردن تمامي حمالت ممکن در شبکه، نه تنها اطالعات پيکربندي شبکه مورد نياز است بلکه، به منظ

ارتباطات متقابل بين آنها نيز بايد مشخص باشد. به عبارت ديگر هم ارتباطات فيزيکي و منطقي کامپيوترهاي موجود در 

 ناسايي حمالت بايد مشخص باشند.ها در آن براي ششبکه و هم اطالعات مربوط به هر کدام از ميزبان

پذيري، مشخص کردن جزئيات مورد نيازي است که شبکه بايد بر چالش اساسي در طراحي يک سيستم تحليل آسيب

 آن اساس مدل شود. 

گيرند که مورد نياز است. به اي جزئي در نظر ميسازي امنيتي يک سيستم، عموماً مدل را به اندازهراهکار: در مدل

نمايند. به طور مثال پيشنهاد هايي از سيستم را که در تحليل و ارزيابي مورد نياز است، مدل مييگر تنها جنبهعبارت د

هاي مورد نياز براي حمالت شرطها و ارتباطات آنها با يکديگر، پيشپذيري ميزبانشود به جز اطالعات مربوط به آسيبمي

 ند.اسازي مورد استفاده قرار گرفتهر سيستم براي مدلشناخته شده و نتايج حاصل از بروز آن حمالت د

دهد. الزم به ذکر گراف حمله مبتني بر بهره برداري، نمونه اي از مدل امنيتي است که اطالعات مذکور را پوشش مي 

ي بزرگ ااي ( گزينه مناسبي براي مدل سازي شبکه هاست، اين نوع گراف حمله با پيچيدگي زماني قابل قبول )  چند جمله

 در يک زمان معقول است.
 گيري و تجميع معيارهاي امنيتي عدم وجود استانداردي براي تعريف، اندازه 

راهکار: نظر به عدم وجود استاندارد واحد براي تعريف و اندازه گيري معيارهاي امنيتي، به منظور ارزيابي کمي خطر،  

ي و در شود. تحليل مدل امنيتها يشنهاد ميات ذاتي آسيب پذيريتعريف معيارهاي امنيتي مبتني بر مدل امنيتي و خصوصي

 ها، اندازه گيري کمي معيارهاي مذکور  را ممکن مي سازد.اختيار داشتن خصوصصيات ذاتي آسيب پذيري

 

 جمع بندی و کارهای آینده.5

بعد از رخداد حمله روز صفر در اي براي بازيابي يک  سيستم در حال حاضرهيچ گونه ابزار خودکار يا روند مستند شده

توان يکي از پيامدهاي قابل توجه رخداد حمالت روز صفر دانست. هاي تجاري را ميوري سيستمآن وجود ندارد. کاهش بهره

دسترسي به داده هاي محرمانه در سيستم هاي نظامي سياسي نيز يکي ديگر  از صدمات جبران ناپذيري است که مي تواند 
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هاي تشخيص نفوذ قادر به مقاومت در برابر ها و سيستمني به همراه داشته باشد. بايد دقت داشت که، فايروالپيامدهاي قانو

هاي امنيتي موجود براي حفاظت از حمالت روز صفر، حمالت روز صفر نيستند. در اين مقاله، تالش شد تا با بررسي سيستم

حمالت روز صفر استخراج و راهکارهايي پيشنهاد گردد. در ادامه هاي ارزيابي خطر هاي موجود براي توسعه سيستمچالش

با توسعه يک چارچوب مبتني بر مدل امنيتي شبکه، روشي براي ارزيابي خطر حمالت روز صفر احتمالي در يک قصد داريم، 

 يک شبکه شبکه پيشنهاد دهيم. خروجي سيستم پيشنهادي که ميزان خطر رخداد حمالت روز صفر قبل از وقوع آنها در

تي گيرد. تالش تيم امنيهزينه  در اختيار مديران امنيتي شبکه قرار ميسازي کمعنوان ابزاري براي انجام مقاوم، بهخواهد بود

براي ممانعت از بهره برداري از پرخطرترين  آسيب پذيري هاي روز  صفر گزارش شده توسط سيستم پيشنهادي، احتمال 

 هد.ها را به مراتب کاهش ميصدمات ناشي از رخداد آن وقوع حمالت روز صفر پرخطر و
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