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گاهی وضعیتی آ یهاسامانهارتقاء در  بلوکیکارگیری فناوری زنجیره به

 سایبری  
 .3ی حسین خالقی بیزک، 2ی رحیم اصغر ، 1محدثه کاظمی 

 . ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران  -1

 .ایران .  دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران یار مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، استاد -2

 . ایران . مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران  استاد -3

 

 چکیده 

پ  توسعه    ی هارساختیز  شرفتیبا  و  در    ی ریکارگ به حیاتی  اطالعات  ساهاسازمانفناوری  در حال    زین  ی بری، حمالت 

 تواند ی مهوش تهدیدات سایبری    ی هاسامانه   ی ریکارگبهامن و  تبادل اطالعات  .  شوند یم  ترده یچیروز پبوده و روزبه  شرفتیپ

باالیی    اری بساز اهمیت    ریاخ  های سال   در  که  نماید  هادر شرکت  اطالعات  فضای تبادل  تی به بهبود امن   یتوجه قابل کمک  

به دفاع از   مؤثر  طوربه   توانندی م  رند،یبگ ادیرا    ی بریمهاجمان سا  ایهکرها    ی ها بتوانند الگوهاسازمان اگر    .است  بودهبرخوردار  

 ات سایبریدیهوش تهد  تی اهم  لیدال   گریخود را کاهش دهند. از د  وکارکسب  ی بر رو  رگذاریتأث  ی خود پرداخته و خطرها

با   ی با همکار  توانندیها مسازمان   ،همچنین.  باشدی ها ماز خروج داده  ی ر یگشیها در پکمک به شرکت و تبادل اطالعات 

های مختلفی  به این منظور از روش  .ندیاستفاده نما  یآت  ی دها یاز تهد  ی ریگش یپ  ی برا  دیاز هوش تهد  ی مؤثرتر  طوربه   گر،یکدی

  ، در این مقاله است.  شدهاستفاده های هوش تهدید و درنتیجه بهبود آگاهی وضعیتی سایبری بهتر داده ی اراشتراک گذجهت 

بهبود آگاهی وضعیتی سایبری   بامرتبط    راهکارهای پیشنهادی و    شده   یبررسهای این حوزه  آگاهی وضعیتی سایبری و چالش 

 است.  شدهی معرف و قراردادهای هوشمند یبلوک  رهیزنجآوری با استفاده از فن 
 

 . EOS وم،یهوشمند، اتر ی قراردادها ،ی بلوک رهیزنج ،ی بریسا دیهوش تهد ،سایبری   یت یوضع یآگاهکلمات کلیدی: 
 

 دمهمق .1

ها است. در آن  ندهی و آ  یکنون  راتیتأث   یابیبه همراه ارز  تیو امن  دیتهد  ی هاتیاز وضع  یادراک  ی بریسا یتیوضع  یآگاه

  یاند. عواملکرده  جادیا  ی از موارد کاربرد   ی اریدر بس  ی اده ی چیپ  ی ابزارها  وضعیتی  یآگاه  ی نه یزم   درمحققان    ر،یاخ  ی هاسال 

رو داده  زی، سرردادهایمانند سرعت  ارزشدن  معنا،  و کمبود  عمل  زمانهم   وضعیتی  یآگاه  یاب یها  را دشوار    ی بریسا  اتیاز 

حمالت   میتا بتوان   می کن  هیبر اطالعات ناکامل تک  دیهستند، با  قیکه اغلب مبهم و نادق  ییها. ما در برخورد با دادهکندی م

 . [1] میکن  ی ریحمله جلوگ کیاز رخ دادن  اسب،من سکیر تیریمد قیو از طر میرا کشف کن یواقع

مهاجمان   کهی هنگامکنیم.  ها تمرکز می های خصوصی سازمان بر روی شناسایی و دفاع از دادهدر بحث امنیت سایبری،  

اگر در مقابل    کنند؛  ی ریرخنه جلوگ  نیتا از وقوع ا  شوندیهماهنگ م  گریکدی  با  هاسازمان   کنند،ی م   نفوذ  یدفاع  ی فضا  نیبه ا

توان برای درک  گیرد. از هوش تهدید سایبری مییک تهدید خاص بخشی از دانش در دسترس باشد، دفاع بهتری صورت می

 یبریسا  دیهوش تهدترین زمان بهترین تصمیم اتخاذ شود.  بینی بهتر این رفتارهای مخرب استفاده کرد تا در کوتاه و پیش 

از دست  تواند منجر به  می باشد    شدهواقعای نادرست مدیریت شود و یا مورد نفوذ  ه شیوه و اگر ب  دارد  یحساس  اریبس  تی ماه

 
1 m.kazemi710913@gmail.com  
2 meisam.mathhome@gmail.com  
3 bizaki@yahoo.com 
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در   یتا اطالعات  آورندیرا فراهم م   یامکان،  1گذاری و تحلیل اطالعاتها شود. مراکز اشتراکها و یا درآمد شرکت رفتن داده

به اشتراک گذاشته    های مختلفمیان سازماناطالعات،    لی تجربه، دانش و تحل  نیو همچن  دهایو تهد  دادهایرو  ،یمورد علل اصل

خود   یِمل  2و واکنش نسبت به حوادث  انهیرا  تی امن  های یم تخاص به    یطیرا تحت شرا  دادهایروها  در این مراکز، سازمان   شود.

  م یموجبات تحر  تواندیباشد، م   نشده  انجامتوسط نهاد مربوطه    درستیبه  داد یرو  یگزارش و بررس  یگزارش دهند؛ اگر ارائه

عدم اعتماد و انگیزه    ازجملهی  متفاوت  اِیشهیناموفق، علل ر  ی اشتراکِ داوطلبانه  .[4 ,3 ,2]  را فراهم آورد  صالحیمقامات ذ

باشد.    CTIهای  کننده و عدم اعتماد به صحت دادهمیان تولیدکننده و مصرف ن  کننده، عدم تقارهای شرکتمیان سازمان 

کرد و بتوان از   ی ریشدن جلوگ  مهیارائه کنند تا بتوان از جر  قیدق  یگزارش ده  ی قادر باشند مدارک موثق برا  دبای  هاشرکت 

حاصل   نانیاطم  شدهگزارشداده    یکپارچگیو    داریپا  یاز دسترس  دیبا  همچنینمدرک در دادگاه استفاده کرد.    عنوانبهداده  

 . [3]د کر

بندی کنند و برای مدیریت و دستههای تهدید را دریافت میتحلیل گران سایبری روزانه حجم زیادی از گزارشاز طرفی  

و    یگانیاستفاده، با  ،ی آورجمعهای تهدید وارد فرآیندهای سازمانی مانند  شوند. گزارشمی   ییهاشچالها دچار  این گزارش

نیاز به    ها و درنتیجه ارتقای سطح آگاهی وضعیتی سایبری،زارشو مدیریت صحیح این گ  گیری شوند. جهت تصمیم حذف می 

 موجود را پر کنند.  تیو ادراک از موقع ی بریسا ی هاداده انیم ی بتوانند فاصلهکه باشد سیستمی می 

  شده ارائه  یبلوک  رهی زنج مبتنی بر    هاییروش  ،قرارداد  پوشش  تحت  زمانهم  طورباز را به  های تمام چالش  بتوانآنکه    ی برا

 کند. بندی و مدیریت رویدادها نیز کمک میداوطلبانه در محیطی امن، به دسته  ی راشتراک گذاکه عالوه بر ایجاد شرایط 

 شدهعنوانو مقاالت    شدهی معرفهای مرتبط با این حوزه  پژوهشهای باز و  جهت رفع چالشهای نوین  در ادامه روش

 گیرند. قرار می  یبررس مورد

 

 بر آگاهی وضعیتی سایبری مروری  .2

های موجود شفاف گردد. در این بخش سعی شده مراجع مرتبط در حوزه آگاهی وضعیتی سایبری بررسی و چالش

های نوین در جهت بهبود قرارگرفته و در ادامه پژوهش  مطالعه  موردو قراردادهای هوشمند    یبلوک  رهیزنجهمچنین مقاالت  

  شده یابیارزهوشمند بررسی و نتایج کارهای مختلف در کنار هم مقایسه و   ی قراردادهاز آگاهی وضعیتی سایبری با استفاده ا

نظارت دارند   ی اانهیرا  دهیچیپ  ی هاو شبکه   هارساختیبر ز  گرل یچند تحل  ای  کیآناست که در    ی احوزه  ،ی بریسا  تی امن  است.

برابر استفاده غ  ی عاد  ت یتا امکان فعال  از آن در    د یبا  ،یت یوضع   یآگاه  جادیا  ی برا  دفاع شود.   رمجاز یو امن شبکه فراهم و 

ناخواسته، نفوذ را گزارش    کیتراف  ی بندکرده و با طبقه  ییرا شناسا  ی رعادیغ  کیتراف  ،ی بریو مدافعان حوزه سا  گرانلیتحل

 . [1]د دهن صیهک شده را تشخ ی هاتیو موجود هازبان یداده، م

 تواندیکه م  ی ندیشود؛ فرآ  لیمؤثر تبد  ی ندیرا دارد که به فرآ  ل یپتانس  نیا  ،ی بریسا  دی هوش تهد  گذارِیاشتراک  ندیفرآ

را   هاآن  ی ه که ممکن است شبک  ی مخرب  ی هات ینسبت به فعال   عیسر  یلیرا فراهم آورد تا قادر باشند خ  امکانی   هاسازمان   ی برا

هوش   گذاریِ اشتراک  ندیاز فرآ  تحمای  منظور به   هااز فروشندگان و سازمان  ی اریکنند، واکنش نشان دهند. اگرچه، بس  دیتهد

ا  توجهیقابل   مشکالت  هم  هنوز  اما  اندکرده   دیرا تول   یمحصوالت  ،ی بریسا  دیتهد تعاریف    3اندسلی حوزه وجود دارد.  نیدر 

که    پراستفادههای پویا ارائه کرده است. یکی از این تعاریف  در محیط  ویژهبه ای برای فنون آگاهی وضعیتی  و پایه  بحثقابل 

 به این صورت است:  شدهارائه 1995در سال 

 
1 Information Sharing and Analysis Centers  

(ISACs) 
2 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 
3 Endsly 
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معانی   2عناصر و اجزای محیط در ظرفی از زمان و مکان، تفسیر و فهم  (1آگاهی وضعیتی عبارت است از درک )دریافت"

 "در آینده نزدیک. هاآنوضعیت  3بینی یا تجسمو پیش  دریافتی جزئیات

 های آگاهی وضعیتی نیازمندی -2-1

کامل درک   طوربههای آگاهی وضعیتی در این حیطه  آوری در دفاع سایبری ابتدا باید نیازمندی برای تضمین توسعه فن

 درک شده و توسعه داده شوند:   یخوببهشوند. برای این منظور باید ابتدا موارد زیر 

ز تعیین، تعیین نوع حمله  شامل دو بخش تعیین و شناسایی است. منظور ا  آگاهی از وضعیت کنونی )درک وضعیت(:

  "هدف حمله چیست؟"و    "کیست؟  کنندهحمله"،  "منبع حمله کجاست؟"است که قاعدتاً باید پاسخگوی سؤاالتی از قبیل  

 منظور از شناسایی، فقط شناسایی نوع حمله است.   ؛ وباشد

اثر   یابی خودارزشود.  ثر نامیده می این جنبه از آگاهی وضعیتی سایبری، ارزیابی ا  آگاهی از اثرات حمله )ارزیابی حمله(:

 گردد:نیز از دو بخش تشکیل می 

 ارزیابی اثر کنونی  •

 ارزیابی اثر آینده •

ی خود ادامه دهد، در آینده میزان پیوسته به حمله  طوربه   کنندهحملهدر ارزیابی اثر آینده، این سؤال مطرح است که اگر  

جنبه پیشرفته ارزیابی اثر است که در این حالت تجسم اثر آینده حمالت  پذیری اثرگذاری او چگونه خواهد بود؟ آنالیز آسیب 

 . هستنیز میسر خواهد شد. ارزیابی اثر آینده، شامل ارزیابی تهدید هم 

 . جنبه است نیا یجزء اصل یابیرد د.یها آگاه باشتیاز نحوه تکامل وضع

 از رفتار رقیب )دشمن( آگاه باشید.

جنبه دیگری از آگاهی وضعیت است که نیاز به تحلیل علت و   :دادهرخآگاهی از اینکه چرا و چگونه موقعیت کنونی  

 معلولی دارد. 

این جنبه از آگاهی وضعیتی منجر    های اطالعاتی آگاهی وضعیتی:آگاهی از میزان کیفیت و قابلیت اطمینان به مؤلفه 

 شود. بخشی از درک وضعیت یا شناسایی نیز محسوب می  عنوانبه شد. این جنبه  به دانایی و هوشمندی در تصمیمات خواهد  

های متعددی برای  آوری این جنبه از آگاهی وضعیتی از فن  با توجه به وضعیت کنونی:  باورقابلارزیابی آینده محتمل و  

رک نیت، فرصت و توانمندی است. د  گرفتهشکل و تجسم مسیرهای احتمالی    هاکننده حملههای  تجسم اقدامات و فعالیت 

 محورهای کلیدی این جنبه است.  ازجملهنیز  کنندهحمله

های  و نقطه شروعی برای تحقیقات و پژوهش   هستها  این فرآیند، مبنای درک وضعیت فعلی آگاهی وضعیتی سایبری در شبکه 

 شود.آتی محسوب می

آگاهی وضعیتی مناسب،   ایجاد یک  راه  صورتبهها  این جنبه   یتمامبه برای  قالب یک  و در  و یکپارچه  نیاز است  حل 

کارایی چندانی ندارد. در این حوزه همواره با تهدیدات مختلفی مواجه هستیم که این   ییتنهابهها  از آن  هرکداماستفاده از  

که خودآگاه   رودی مانتظار    ل آه  دیابنابراین از یک سیستم آگاهی وضعیتی  ؛  تهدیدات ممکن است تصادفی و یا هدفمند باشند

 . [5] و خود محافظ بوده و نیازی به دخالت انسان نداشته باشد

 

 
1 Perception 
2 Comprehension 
3 Projection 
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 های آگاهی وضعیتی سایبری چالش -2-2

و   یذهن  ی هامدل   ، یشناخت   ی ندهای از فرآ  ی ا مجموعه  پایه  برکه بتواند    شدهطراحی  ای گونهبه ذهن انسان    باوجوداینکه

  ندیفرآ نیا ی بریسا اتیهوشمند عمل ی ایاستخراج کند، اما دن  یرا به شکل مناسب  یتیوضع  یحاصل از تجربه، آگاه ی شِماها

  وستهیو پ  ده یچیپ  ی شبکه، بردارها  یدگی چیو پ  ییایاثرات حاصل از پو  بی رک. تدهدی قرار م  ریتحت تأث  ی جد   صورتبهرا  

  اریبس   یو لخت   ی بریسا  ی در فضا   زیبه نو  گنال ی س  نیی نرخ پا  دهند،ی رخ م  ه یکه در سطح هزارم ثان  ییدادهای حمله، رو  ر یمتغ

ب تا دستباعث شده   یحمله، همگ  دادیبدافزار و زمان رو  کی  یزمان معرف  نی باال  در   یت ی وضع  یبه آگاه  درنگی ب  یابیاند 

 نیکه بتوانند ا  ای گونه بهو مناسب    کپارچهی  ی نبود ابزارها  یشود. از طرف  برانگیز چالشدشوار باشد و    اریبس  ی بریسا  اتیعمل

 ات یدر عمل  موردنیاز  ی تیوضع   یحصول آگاه   ی مسئله برا  نیبرخوردار بوده و پرداختن به ا  ی ا ژه یو  تیشکاف را پر کنند از اهم

ابزارها  یاتیح  اریبس  ی بریسا از اطالعات   یوعه جامعمجم  ی در گردآور   ی بریقادر باشند به کاربر سا  دیبا  کپارچهی  ی است. 

  دستانه پیش و از دفاع فعال و    ندینما  لیتبد  هاتیو مأمور  اتیعمل  ی درک اثرات حمالت رو   ی ها را براکمک کنند، داده  موردنیاز

 کنند.  یبانیپشت  زیدر شبکه ن 

 ی بریسا ی هاسامانه   دهیچیو پ ایپو ی بندمه •

 ها ی آورفن  رییسرعت تغ •

 زیبه نو گنالی س ن یینرخ پا •

 ی ساعت  ی هاو بمب یحمالت مخف •

 عیسر ی ر یرپذییبا تغ یچندوجه داتیتهد •

 دادهایسرعت رو •

 کپارچهی ریغ ی ابزارها •

 وفور داده و کمبود معنا  •

 ی تیوضع یو کاهش آگاه ی خودکارساز •

 یبریسا  یتی وضع یدر آگاه تی عدم قطع •

است که منجر   شدهی آور جمعبه اطالعات    نانیعدم اطم  ی بریسا  یت ی وضع  ی آگاه  مشکالت در حوزه  ن یتراز مهم   یکی

را با    تیکامل، موضوع عدم قطع   ی. نبود داده و آگاهشودی م  یتی وضع  یمنجر به انحراف آگاه   جهیدرنتو    تی به عدم قطع

 .کندیمواجه م ی شتریمشکل ب

ارتقا  ی بریسا  ی تی وضع  یآگاه هدف  دو  حداقل  ماش   ی با  حفا  ینی هوش  خودآگاهظ در  و  خود  از  و   ی تی وضع  یت 

دارد که سه مؤلفه درک، فهم و تجسم را   ی نگرکل   یشناسبه روش  از ین  ، یشناخت  ی تیوضع  یآگاه  ی ندهایفرآ   ی خودکارساز

با    ی بری سا  یت یوضع  یآگاه  نیکند. همچن   تیریمد  هااللو استد   هاه یفرض  قیرا از طر  تیعدم قطع  دیو با  ردیدر نظر بگ  باهم

 یبریسا  یتیوضع  یآگاه  ندیهر فاز از فرآ  ی برا   ی سازه شامل سازوکار آماده چرخه عمر ک  دگاهینظر مواجه است. د  دونقطه

  ی آگاه  یدر چارچوب کل  یانسان  ی گرهالیتحل  ی سازکپارچهی  ی برا یو فنون  هاهیشامل نظر  ز ین یشناخت انسان  دگاهیبوده و د

 [. 1است ] ی بریسا  یتیوضع

 

 د یهوش تهد لیبرتر تحل یابزارها -2-3

مثال، ابزار   ی برا  .است  جادشدهیا  یبریسا  ی رخدادها  لیتحل  ی توسط ابزارها  ی بریسا  تیامن  ی در حوزه  دیهوش تهد

  یبه رخدادها   یدگیرس  فی که وظا  تیمتخصصان امن  ی و واکنش به رخدادها، برا  یت یموقع  یآگاه  ی برا  یمشارکت  لیموتور تحل

ب  یرا در سطوح مل  ی بریسا م  یالمللن ی و  م   یلیحلت  ی بانیپشت   دهندی انجام    ن یب   یارتباطات ضمن  صی و تشخ  کند یفراهم 
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تس  ی هاقطعه را  اطالعات  همبستگ  ی هاکیتکن   از  1CAESAIR  سامانه   . کندی م  لیهموجود  امن  ی گوناگون    ت یاطالعات 

  ، یسفارش  گاهرهیذخ  کی شامل    ت،یاز منابع مرتبط با امن  ی اریرا از بس  میواردکردن قابل تنظ  ی هات یو قابل  کند ی م یبانیپشت

استانداردشده، فراهم    ی ریپذب یسآ  ی کتابخانه  کی  نیو همچن  اطالعات  ی فناور   تیامن  ی هابولتن و    بازن هوش مت  ی لدهایف

 .کندی م

  باهدف   گرید  ی و شرکا  ایاسترال  ی اانهیرا واکنش به حوادث    میتوسط ت  یمشارکت  صورتبهکه    IntelMQباز  ابزار متن

 . است شدهدادهتوسعه  ی بریسا ی کردن و کشف ارتباط رخدادها هیتجز

 ق یها را از طر خودکار داده  یاست که همبستگ  ی گر یباز د، ابزار متن 2MISPبدافزار  اطالعات    ی گذاراشتراک  سکوی 

  گاه یپا  کیابزار، از    نی. اکندیم  جادیحمله ا  ی هالیتحل  ای  اتیبدافزار، عمل  ی و شناساگرها  هاصه ی خص  نیارتباطات ب  افتنی

و هوش را    هاکننده حملهبدافزار، رخدادها،    ی هانمونه  ی درباره   یفن  ریغو    یفن  عاتتا اطال  کندی شناساگر استفاده م  ی داده

 .ردیگی گوناگون، به کار م عیتوز ی هاها با استفاده از مدلتبادل داده لیتسه ی را برا میتابع تسه کی نیکند و همچن رهیذخ

 

 ی بریسا د یهوش تهد یهارفع چالش ی برا یبلوک رهیزنج استفاده از  .3

و هدف    دینما  جادیاختالل ا  ،ی و تجار  ی مال  یِسنت   ی ندها یرا دارد که بتواند در فرآ  لی پتانس  نیا  یبلوک  رهیزنج  ی آورفن

  نی. اهست  هاداده  های ییدارا  ی از استقالل برا  ی سطح باالتر  ی ارائه   و  هاداده  ی مبادله  ی برا  دتریجد  هاییوهیش  جادیاز آن، ا

  شدهافزوده  انکار   عدم  منظورکه به  ای هیاجماع، استفاده از ال   ی هاسم یمکان   ،ی رمزنگار   های پروتکل  ونهمچ  ییابزارها  قیامر از طر

را به   ی آورکه فن   ییابزارها  یعنی  شود؛ی انجام م  یت یامن  اتیو خصوص  ی ری رناپذییتغ  اتیاستفاده از خصوص  ن همچنی  و  است

 .[6]د دهنی قرض م ی بریسا دیهوش تهد گذارِیاشتراک ی برنامه 

همچون   ی هایژگی و  باوجود  ،ی بریسا  ی هاداده  ی گذاراشتراک  ی برا  ی بستر  عنوانبه  یبلوک  رهیزنج  یآور فن   انتخاب

ا  ت،یهو  تیر یمد  ،ی حسابدار امکان  و  بودن  اجرا  جادیدر دسترس  قراردادها  رمتمرکزیغ  های برنامه  ی و  هوشمند،    ی مانند 

 گردد.های مرتبط در این حوزه معرفی می در ادامه پژوهشموجود را رفع کند.  ی هاچالش ی ادی تا حد ز تواندی م

های درگیر مستقیم و بدون واسطه و افزایش اعتماد و اطمینان بین طرف   طوربه و انجام معامالت    ی بلوک  رهیزنجهای  یژگیو

مدل    ی سایبری نیز استفاده شود.در حوزه   خصوصبه آوری برای بهبود آگاهی وضعیتی  در معامالت، باعث شده از این فن

ر مرحله منجر به کسب  ه   درروندباشد. بهبود  می   "بینی و تصمیمدرک، فهم، پیش "ی  مرحله  4آگاهی وضعیتی شامل    مرجع

های مقابله با این تهدیدات ی سایبری، اطالع از تهدیدهای ممکن در شبکه و روشآگاهی وضعیتی بهتر خواهد شد. در حوزه

ویژه دارد  اهمیت  که  "درک"  مرحله)ای  اطالعاتی  ا(. همچنین حجم  سازمان  نیدر  وارد  و ها می خصوص  است  زیاد  شود 

 بندی و رسیدگی به این اطالعات، زمان زیادی نیاز دارد. آوری، دستهجمع

 ی بررس  موردگر ارتقای آگاهی وضعیتی سایبری را با استفاده از قراردادهای هوشمند  در چند سال اخیر چند پژوهش

داد روش  هقرار  عملکرد  و  دقت  بهبود  ذکرشده های  و  کرده   در  ارزیابی  را  وضعیتی  آگاهی  مختلف  مقالهمراحل  در  ی  اند. 

ها، از قراردادهای  های دریافتی، برای مدیریت چرخه زندگی گزارشبندی گزارش، بعد از تحلیل و دستهعصبی  ی هاشبکه 

ها  گذاری گزارشاک، اشترTLPاست. در دومین پژوهش، با استفاده از پروتکل    شدهاستفاده اتریوم    پلتفرمهوشمند بر بستر  

انگیزه  شدهیبررسهای خصوصی در هایپرلجر  در کانال  نامتمرکز برای  و در مقاله  برای   EOS  پلتفرم، از  یگزارش ده های 

 است.  شدهاستفاده تمام اقدامات شبکه  یطورکلبهگذاری، خرید و نام، اشتراکثبت 

 
1 Collaborative Analysis Engine for  The Situational Awareness and Incident Response (CAESAIR) 
2 Malware Information Sharing Platform (MISP) 
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 ی هوش تهدید سایبری و آگاهی موقعیتبرای  بلوکی زنجیرههای مبتنی بر های عصبی و روششبکه  -3-1

که ذکر  ی طورهمانطرحی را برای مدیریت رخدادها ارائه دادند. ، [2] رد 1کینگ  رأس، رومن گراف و 2018در سال 

دهی این و برای سازمان کنندهای تهدید را دریافت می روزانه حجم زیادی از گزارش گران مرکز عملیات امنیتی تحلیل شد، 

است که با    شدهیطراحکمک به ایجاد سیستمی  در این مقاله برای    شدهارائه شوند. تحقیق  هایی می رخدادها دچار چالش 

بر آگاهی    تواندمی   ،وجو در رخدادهای سایبری مشابهبندی رخدادهای سایبری ایجادشده از طریق جستتحلیل و دسته 

گر سایبری را پشتیبانی  خودکار یک تحلیل  صورتبهی زندگی رخداد،  سایبری اثر بگذارد و از طریق مدیریت چرخه  وضعیتی

 .خواهد کرد

 یبریسا  ی رخدادها  ی ها. گزارششوند ی م  ی بنددسته  دشان یتنها با توجه به سطح تهد  ی بریحمالت سا  کرد،یرو  نیدر ا

 دهد یامکان را م مرکز عملیات امنیتی این   ایشرکت    کیها به  داده  ی بند. دستهشوند ی م  یو سپس منقض   لی تحل  ،ی آور جمع

خودکار   صورتبهتر  ارزشکم  ی رخدادها متمرکز کند و به رخدادها  نیتری اضطرار  ای  نیارزشمندتر  ی که منابع خود را بر رو

 .دینما ییجوصرفه  ها،نهیهز ریکند تا در زمان و سا ی دگیرس

ا تهد  لیتحل  ستم یس  نیدر  رس  ،ی بریسا  دیهوش  دستورالعمل  و  از    ی دگیروند  استفاده  با  رخدادها   زبان کیبه 

  ی بلوک  رهیزنج  ی نمونه  ک یدر    جادشدهیاست و قرارداد هوشمند ا  شدهفیتوصد )زبان سالیدیتی(  قرارداد هوشمن  یسینوبرنامه 

 یبرا کند؛یم فیو دستورها را تعر  نیقرارداد هوشمند، قوان نی. کد مبدأ اشودیم ی ( بارگذارومیاتر یخصوص ی شبکه کی)

 یقراردادها   تی. وضع(1)شکل    است  جادشدهیا،  5حذف   و  4ی گانی، با3، استفاده2یآور هوشمند جمع  ی قراردادها  ستم،یس  نیا

است. کد قرارداد هوشمند    یدسترسقابل شده آشکار و  ثبت  ی تمام اعضا  ی و برا  شدهرهیذخ  یبلوک   رهیزنج  ی بر روهوشمند  

به    نرهایاز ما  ی اتوسط شبکه   ی مواز  صورتبه با توجه  قرارداد    ی اجرا.  شودیاجرا م  یبر اساس خروج  الگوریتم اجماع،و 

از کاربران   ی کیکه توسط    ی . گزارش رخداد شودی م   یبلوک  رهیزنجقرارداد در  آن    تیوضع  یروزرسانهوشمند منجر به به 

و   شودی م  یباشد در قرارداد هوشمند بررس  دشده یتول(  کنندی حفاظت م  یاتیح  ی هارساختیکه از ز  تی )متخصصان امن 

 .شودیم   یدگی، به آن رسشده کدخودکار، با توجه به دستورات  صورتبه

 
1 Roman Graf, Ross King 
2 Acquisition 
3 Use 
4 Archival 
5 Disposal 
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 [2]ی بندی اطالعات و مدیریت چرخه زندگ: استفاده از قردادهای هوشمند برای طبقه1شکل 

 لی است. تحل  جادشده یا  CI  ی در شبکه   دارانسهام از    یکیکه توسط    آغازشده  ی بریگزارش رخداد سا  کیبا    لیتحل

رخداد    لیتحل  ی از ابزارها  یکیکاربردن  کامل و با به  1دانش  گاهیپا  کی ها با استفاده از  بزرگ داده  ر یمقاد  ی برا  تواندیرخداد م

 در دسترس، انجام شود. 

 شود. اجرای کار با خواندن گزارش رخداد و تجزیه محتوای گزارش آغاز می .1

 یسهیک  کیبا استفاده از تکناست،    که به سازمان وابسته  فرد متخصص  لیپروفا  ماتیبه همراه تنظ  ی ورود  ی هاداده .2

 . شوند یم لیتبد  3یی دو-بردار دو کیبه  2کلمات 

 شوند. می  4سازی ها نرمال در این گام داده .3

 .شودیداده م 6خود رمزگذاربه  5شدهی در فرمت کدگزار  .4

نظر از تکرارشان  شامل تعداد کلمات صرف  ماندهی. بردار باق شده است  لیتکرار در اسناد کامپا  نیشتریکلمات با ب   سپس .5

شده  داده  ی و اگر کلمه  1از صفر بود، با    شتریب  ی ااگر تعداد ظهور کلمه  ؛ شدهاستفاده   ییدو-دو  ی شمارنده   کیاست. از  

اصل متن  با    ظاهرنشده  یدر  )کلمات  همچنین .  شودمی  ی گذارنشانه   0بود  توقف  کلمات  ه  یبه   زی تماقدرت    چیکه 

معقول، هر   ی ریپذاسیو مق  عملکردبه    یابیدست  ی . براشودنمی  ( توجهجیرا  ی هاندارند، مثالً بندها و گزاره  ی اکننده 

 . یابدمی سند است، کاهش  ی راجع به محتوا  ی که همچنان شامل اطالعات کاف ترکوچک اریبردار بس کیبردار به 

 
1 Knowledge Base (KB) 
2 Bag of Words 
3 Binary Vector 
4 Normalize 
5 Encode 
6 Auto Encoder (AE) 
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کار   نیکند. ا  دیبازتول  یبردار خروج  عنوانبهخود را    ی تا بردار ورود  بیندمیآموزش  ی  عصب  ی شبکه   ،ی در گام بعد

عدد   10  نیفشرده کند. ا  ی عدد در گلوگاه مرکز  10را که ممکن است در    یتا حداکثر اطالعات  کند یشبکه را مجبور م 

با استفاده    ریپذاسی و مق  عیسر  صورتبه   اسناد  ی سهیمقا  ی برا  یو روش خوب  قیعم  خود رمزگذاراز آموزش    ی اجه ینت

 است.  نوسیاز روش تشابه کس

( سطح 1طبق معادله )  و  شودمیادغام    ی امؤسسه  ماتیشده با تنظ داده  صیمرتبط تشخ  ی رخدادها  ،این مرحلهدر   .6

 شود.شده اعمال می ( به رخداد دادهبودن ادیز ی به نشانه 1 ایکم بودن و  ی به نشانه  0مقدار اولویت )

ی زیاد بودن به نشانه  1ی کم بودن و یا  به نشانه   0دهد که یا مقدار  را نشان می   Pد  سطح اولویت رخدا  (1)ی  معادله

گرهای پایه مانند تعداد است که به نشان   عیتجمارزیابی رخداد    1های گرداند. سطح اولویت یک تابع از سنجه را برمی

، و 𝑇𝑠،  شدهداده  صیتشخهای مهم  ، واژه𝑊0، تعداد کلمات اصلی،  𝑊𝑟، تعداد کلمات مرتبط،  𝐼𝑟های مرتبط، رخداد

 است.ه ، وابست𝑉𝑠پذیری، امتیاز آسیب 

  𝑃 = (𝐼𝑟, 𝑊𝑟, 𝑊𝑜, 𝑇𝑠, V𝑠)                                                                                (1)  

 رمزگذار  خود  ی لهیوسبه که    ییگزارش رخدادها  تیر یو مد  ی بنددسته   ی هوشمند برا  ی بخش، کاربرد قراردادها  نیا  در

موارد   ی برا  توانندی هوشمند م  ی . قراردادها شودیم  یابیاند ارزشده   ی گذارباال برچسب  تیبا اولو  ی دها یتهد  عنوانبه

حذف آن   ر،یخ  ای برخوردار است    ییباال   تیشده از اهمگزارش  ی بری ارخداد س  نکهیزدن ا  نیروبرو استفاده شود: تخم

وجو بر اساس آمد«، جست  دست  به آن با »  ی گذاراست، عالمت   شدهن ییتع  شیاز زمان که از پ  ی بعد از گذشت مقدار

قوان  ها، ی گذارعالمت  خصوص   یدسترس  نی اختصاص  عموم  ،ی)محرمانه،  جامعیحساس،  کردن  چک  ها داده  تی(، 

 یی جوها. هدف صرفه منشأ داده  نیی ( و تعی افزارسخت  ای  یدست  صورتبه شدن  از مخدوش  ی ریشگی)پ  ی ادوره  صورتبه

فضا به  ره،یذخ  ی در  و  عملکرد  نگهبهبود  اطالعات  روز  طر  صورتبه داشتن  از  و  طب  ی مندهبهر  قی مطمئن    عت یاز 

 صورت به   لیتحل  ی جه ینت   شود،ی م  یقرارداد هوشمند فراخوان  کی  کهی هنگام است.    یبلوک   رهیزنج  ی آورفن   ی شدهعیتوز

 .شودی کنندگان پخش متمام شرکت  نی ، بیبلوک  رهیزنج یسازوکار ذات قی خودکار و از طر

 

 
1 Metric 
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عمیق  خود رمزگذاربندی و مدیریت چرخه زندگی حوادث سایبری با استفاده از : جریان کار برای طبقه 2شکل 

 [2] و قراردادهای هوشمند

. است  شده استفاده  ی بریفرآیند رخداد سا  ی ، از چهار قرارداد هوشمند براشوددیده می   2که در شکل    ی طورهمان

خواندن و   قی گزارش رخداد از طر  لیاست، با تحل  شدهانجام  رمزگذار  خودکه توسط    ی بندکار پس از مراحل دسته  انیجر

 . ابدییادامه م ،است  شدهی غن ی بند دسته  جیگزارش که با نتا ی کردن محتوا هیتجز

اولین قرارداد هوشمند که از یکی   های ورودی به همراه تنظیمات مخصوص سازمانی برای پروفایل فرد متخصص بهداده

شود که در آن، متن  متن رخداد انجام می  ی ریکارگبهبندی با  شوند. دسته کند، داده می از ابزارهای هوش تهدید استفاده می

، دارای اهمیت متوسط و بااهمیت جداسازی تیاهمکم های  های خاص به دسته شوند و واژه ها تقسیم می به کلمات یا عبارت

.  شوند میاند، محاسبه  هایی که در گزارش رخداد برای هر سطح تهدید مشمول شده شوند. نقاط ریسک از طریق تعداد واژهمی 

دار  و یا از روش وزن  شودزده میی سطح تهدید، یا از طریق اعمال آستانه برای هر سطح، سطح تهدید را تخمین  برای محاسبه 

ی  دهندهکه نشان   شدهشده در هر سطح تهدید را در یک ضریب ثابت ضرب  کنیم که در آن نقاط محاسبه استفاده می   2فرمول  

تهدید شدید است. نقاط    3تهدید کم و    1است که در آن    3تا    1تهدید بین  وزن سطح تهدید مربوطه است. مقیاس سطح  

 𝑀𝑟𝑝، نقاط با ریسک متوسط  𝐻𝑇𝑤ضربدر وزن تهدید زیاد    𝐻𝑟𝑝ایم، جمع نقاط با ریسک باال نشان داده  RPریسک که با  

 است.  𝐿𝑇𝑤ضربدر وزن تهدید کم    𝐿𝑟𝑝و نقاط با ریسک کم   𝑀𝑇𝑤ضربدر وزن تهدید متوسط  

 

𝑅𝑃 = 𝐻𝑟𝑝 ∗ 𝐻𝑇𝑤 + 𝑀𝑟𝑝 ∗ 𝑀𝑇𝑤 + 𝐿𝑟𝑝 ∗ 𝐿𝑇𝑤                                                                        (2) 

Where 𝐻𝑇𝑤 = 3, 𝑀𝑇𝑤 = 2 𝑎𝑛𝑑 𝐿𝑇𝑤 = 1. 
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𝑇𝑙 = {

3(ℎ𝑖𝑔ℎ)          𝑖𝑓 𝑅𝑃 > 𝐻𝑇𝑡 ,

2(𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒)       𝑖𝑓 𝑅𝑃 > 𝑀𝑇𝑡

1(𝑙𝑜𝑤)         𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑅𝑃 ≤ 𝑀𝑇𝑡

,.                                                                                    (3) 

 

Where𝐻𝑇𝑡 = 10 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑇𝑡 = 3. 

 

𝐻𝑇𝑤در عبارت باال = 3  ،𝑀𝑇𝑤 = 2  ،𝐿𝑇𝑤 = 𝐻𝑇𝑡و    1 = 𝑀𝑇𝑡و    10 = تواند با  می  𝑇1است. سطح تهدید    3

 ( 3)  و  (2)از فرمول    RPدار  و همچنین نقاط ریسک وزن  𝑀𝑇𝑡و تهدید متوسط    𝐻𝑇𝑡های تهدید زیاد  استفاده از آستانه

 بدست بیاید. 

بندی خودکار با توجه به سطح تهدید، یکی از سه سطوح تهدید دسته  شود.آوری به وظایف مختلفی تقسیم می گام جمع .7

های میانی و فرآیند تریاژ است، سطح »متوسط« که در طح »باال« که نیازمند واکنش سریع و گام کند: سرا تعریف می

کنند، فرض شده است و نیازمند های ممکن را شناسایی میپذیری هایی که آسیبیا سنجه  1بی آن شناسایی شناساگر خرا

گیرد و نیاز به توجه دارد اما لزوماً یک تهدید امنیت سایبری را هدف می ست، سطح »پایین« نیز اطالعات و  روزرسانی ابه

توانند به یک گزارش اختصاص یابند تا باعث شوند  های مشخص میگذاری به این معنی است که عالمت نیست. عالمت 

ی سازی نسخهتر پیدا شوند، جابجا شوند و یا بعداً حذف شوند. ممکن است الزم باشد پیش از ذخیره آن گزارش راحت

 یمقررات عموم)  ها حذف شوندهای شخصی، اطالعات شخصی از آنگزارش رخدادها، برای حفاظت از داده  ی شده نرمال  

 (.2حفاظت از اطالعات

 و   ی سازی خودکار و همچنین غن  صورتبه منبع  و    ت ی وضعبازیابی  تشابه،    ی وجوکار از جست  انیجر  ،در گام استفاده .8

 . کند ی م ی بانیگزارش رخداد( پشت  از چکیدهها )با استفاده داده تی جامع منظوربه ها ها و فرادادهداده ی ادوره یبررس

حذف شود، مثالً با توجه   ای(  9)گام    یگان یبا  تواندی از زمان، رخداد م  ی اپس از گذشت دوره  دیدر آخر، بسته به سطح تهد .9

 (. 10عالمت )گام  ای خیبه تار

خواهد کند و با ظرفیت پذیرش باالتری عمل  تر می هزینهرا کم  آگاهی موقعیتی، تحلیل  ن پژوهشدر ای  روش پیشنهادشده

 .کرد

 

  رهیزنج آوریبا استفاده از فن یبریسا د یتهد هوشگذاری اشتراک  یبرا  دیجد ایِمدل شبکه کی -3-2

 یبلوک

ایان شیل و کریستینا تورپ2019در سال   اشتراک[6]، در  3، دایر هومن،  برای  تهدید ، مدل جدیدی  گذاری هوش 

از   با استفاده  ابزارهاسایبری طراحی و  باز  یبلوک   رهیزنجی  مشخصات و  فابریک، پیاده  منبع  با  سازی کردند که  هایپر لجر 

قابل از  به  فابریککانال    ی هاتی استفاده  شبکه    زیآمتی موفق   ی بندبخش  کی ،  بخشافتیدستاز  به؛  که  و    بندی  جوامع 

صورت حساس را به  اریبس  ی هادادهی کلی، بتوانند  ضمن مشارکت در شبکهدهد تا  یامکان را م  نیمعتبر ا  ی هاکننده ارکت مش

 
1 Indicator of Corruption (IOC) 
2 General Data Protection Regulation  (GDPR) 
3 Daire Homan, Ian Shiel, Christina Thorpe 
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با  1. پروتکل چراغ راهنمایی کنند   عیتوز  ی میان خودشانخصوص ی فابریک و همچنین قراردادهای  ارهیزنج  ی کدها  همراه 

شبکه  اشتراک  نیقوان  ی اجرا   ی براهوشمند،   در  ب  نیا  .است  قرارگرفته   مورداستفادهگذاری  از هامر  محافظت  منظور 

 . است شدهانجامنامعتبر،  کنندگانمشارکت حساس با  اریبس ی هاداده ی گذاراشتراک در برابرِ کنندگانمشارکت 

فابریک طبق جدولو کانال   کنندگان شرکتاست. همچنین    شدهدادهن  نشا   3  در شکل  شبکه  ی توپولوژ   2و    1  های 

بر  و همچنین    اندمنتشرشده ها  اطالعات هوش تهدید سایبری که در داخل کانال   بر اساسی،  ارهیزنج  ی کدها.  اندشدهفی تعر

 کنند. پروتکل چراغ راهنمایی، قوانینی را تنظیم می اساس

باشد، آنگاه سبز بودنِ رنگ چراغ راهنمایی   TLP:greenصورت  به  TLP  پروتکل  شامل  STIX  ی داده  ءیش  کاگر ی

  یدهندهنشان   "tlp: green"پارامتر    د. نآزادانه به اشتراک گذاشته شوهستند تا    اطالعات مجازاین است که    ی دهنده نشان

این است    ی دهنده نشان  "tlp: amber"  .است  گانیرا  کنندگانمشارکت   تمام   یاطالعات برااین    دسترسی به  کهاین است  

با  اطالعات این  که   خاص  کی در    دیفقط  مجاز  صرفاًو    کانال  افراد  شو  با  گذاشته  اشتراک    "tlp: red"پارامتر  و    دن به 

به   اعتمادقابل  یابا اشخاص مجاز    دیبرخوردار هستند و فقط با  ییباال   تیاز حساس  تاطالعااین  که  این است    ی دهنده نشان

 د. ناشتراک گذاشته شو

 

 [6]: توپولوژی شبکه  3شکل 

 و توپولوژی شبکه( در ادامه آماده است:  3-3شبکه )طبق شکل   ی دهندهل یتشکو محیطی  های فیزیکیمؤلفه 

 دهنده سفارش مؤلفه .1

 همتایان .2

 (2CA)مرجع صدور گواهی  .3

 
1 Traffic Light Protocol (TLP) 
2 Certificate Authority 
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 ی ارهیکد زنج .4

5. 1API 
 )کالینت( رنده یگسیسرو .6

7. 2CLI 

 

 [6] کنندگان شرکت .1جدول 

 
 

 [6]های شبکه  : کانال2جدول  

 

 

بر اساس میزان حساسیت داده، )  یبلوک  ره یزنج( در یک شبکه  IOCکه شاخص سازش )  شدهدادهدر این پژوهش نشان  

به    کنندگانمشارکتاست و هر یک از    شدهگذاشته یا چند سازمان خاص(، به اشتراک    2و حتی بین    اعتمادقابل  ی جامعهدر  

-سازمان  های حساس یا بسیار حساس،در مورد داده  ،نی عالوه بر اخود دسترسی دارند.    دفتر کلموجود در    3STIXهای  داده

 کوئری اجرا کنند. هاآنرا مشاهده کرده و یا بر روی  دادههای قالب نیتوانند اینم کنند یرکت نماشم کانال   نیکه در ا ییاه

 
1 Application Programming Interface 
2 Command-line interface 
3 Structured Threat Information Expression (STIX) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Command-line_interface
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 هوش تهدید و تبادل اطالعات دهی گزارشبرای  غیرمتمرکز هایسامانه  -3-3

 CTIگذاری  را برای اشتراک  2DEALER  پلتفرم   [3]در  ،  1پوتز، گونتر پرنول   کتیمنگز، بند  انیفلور  ،2020در سال  

اجباری   یگزارش دهشود:  ی مختلف تقسیم می تبادل اطالعات هوش تهدید سایبری به دو حوزهعرفی کردند. در این پروژه،  م

 پذیر باشد. اختیاری امکان صورتبه ، همچنین ترکیبی از هر دو روش باید محور  زهیانگ CTIو تبادل اطالعات 

ها، اثبات در گزارش دهی متعهدانه رویدادهای امنیتی، مواردی از قبیل نظارت بر دسترسی مناسب عامل اصلی به داده

های  هستند. هر تبادل اطالعات در مورد رویدادهای امنیتی با ریسک  موردنظرو اطمینان از صحت داده    گزارش  کننده ارسال

متعددی همراه است. ممکن است اطالعات زیرساخت شرکت یا مسائل مهم شرکت منتشر شود و حمالت به آن شرکت را 

کاهش انگیزه  شامل گردآوری، پردازش و استفاده از داده مربوطه نیز منجر به    یگزارش دههای  تسهیل کند. همچنین هزینه 

دهبرای   مزیت  یگزارش  از طرفی  است.  در  متعهدانه شده  مشارکت  مواقع    پلتفرمهای  اغلب  داده  تعیین    ی سختبه تبادل 

ها  توان نتیجه گرفت که شرکت. از این نکات میشدهحذف های  قانونی نسبتاً کم برای گزارش  جرائمبا    خصوصبه شوند،  می

گزارش    پلتفرمانگیزه برای استفاده از اطالعات از    کهیدرحالرش رویدادهای خود هستند،  دارای انگیزه ذاتی کمتری برای گزا

کند که فعاالنه تشویق می  یپلتفرمکه هر فرد را در چنین    محور  زهیانگ، یک سیستم  جهیدرنتاحتمال دارد که زیاد باشد.    یده

 عمل کند. ی پلتفرمر چنین شرط ضروری دیگری برای عملکرد پایدا عنوانبه تواند مشارکت کند می

 یک سیستم انگیزه محور است که مشخصات آن به شرح زیر خواهد بود: DEALERسیستم 

 DEALERهای اصلی سیستم مؤلفه  (1

 : هستهای زیر شامل مؤلفه  DEALERسیستم  شدهدادهنشان   4که در شکل  ی طورهمان

 (IPFSو یک دیتابیس پراکنده ) ی بلوک رهیزنجمرکز سیستم:  ▪

 CTI کنندهن یتأم، ITخدمات  کنندهن یتأمزیرساخت اصلی شامل: زیرساخت حیاتی،  ی هاب ی ترکنقطه آغاز  ▪

برای   ▪ اطالعات  و    هاسازمانتأمین  بیمه  مراکز  قانونی،  مرجعیت  مربوطه:  مؤسسات  عمومی   هاشرکت یا  مراکز  و 

 به مشارکت   مندعالقه

 ها و خدمات در سیستم م نمودن تحلیل: فراهCTIاکوسیستم  ▪

 

 
1 Florian Menges, Benedikt Putz, Günther Pernul 
2 Decentralized IncEntives for  ThreAt InteLligEnce Reporting and Exchange 
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 DEALER [3] پلتفرمگذاری هوش تهدید در : مفهوم اشتراک 4شکل 

 : DEALER یکلمفهوم  (2

-شوند که فقط مقام دریافتشوند و به شکلی رمز میشده گردآوری میهای منتقلداده:  رویداد قانونی  یگزارش ده ▪

 تواند به آن دسترسی یابد. ننده میک

را   هاآن توانند اطالعات را پیشنهاد دهند و در مورد رویدادهای امنیتی  تبادل اطالعات مبتنی بر انگیزه: افراد می ▪

 . تقاضا کنند 

، منبع  ++Cبر اساس کد    EOSی اصلی است: قرارداد هوشمند روی زنجیره بلوکی  شامل سه مؤلفه   پلتفرمهای اصلی  بخش 

 .DAPPو  IPFSذخیره داده 

های خود را با بقیه اعضا  توانند دادهمی   پلتفرمگذاری، خرید، تأیید و عادالنگی، اعضای  نام، اشتراکطی پنج فرآیند اصلی ثبت 

متعهدانه و یا انگیزه محور    صورتبه   پلتفرمگذاری در این  ذکر شد اشتراک  نیازا ش ی پکه    ی طورهمانبه اشتراک بگذارند.  

منتشر    DEALER  پلتفرمبعد از دریافت تهدید و اعمال فرآیندهای الزم، گزارش تهدید را در  خواهد بود. هر عضو یا سازمان  

 کند. 

 : پلتفرمفرآیندهای اصلی مربوط به  (3

 : نامثبت ▪

که    کنند تا قادر باشند روی بازار نامتمرکز فعالیت کنند. هر فرد دارای حساب با مقداری توکن است  نامثبتابتدا افراد باید  

  Siاستفاده شود. برای جلوگیری از حمالت مربوط به این بخش، نیازمند توکن ثابت اولیه    هاآنها از  ممکن است در تجارت

 شود. مدیریت می  رمپلتفهستیم تا حسابی برای کاربر بسازیم. حساب کاربر توسط 

زمان    صورتبه  کنندگان  دییتأ در  می  یموردبررس  نامثبتجداگانه  توسعهقرار  )توسط   ها آن  رابهیز(،  پلتفرمدهنده  گیرند 
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  مثال عنوانبه توانند  مناسب می  کنندگان  د ییتأ  روز کنند.است و باید آن را به  شدهدادهدسترسی رایگان به اطالعات رویداد  

 های امنیتی باشند. ها یا متخصصین فعالیت  CTI ،CERTهای هفروشندگان داد

 : کنندگان دییتأهدف  ✓

 سوءاستفاده جلوگیری از  •

 تخصص فنی الزم برای ارزیابی اطالعات رویداد  داشتناز عالقه ذاتی به تحلیل رویدادهای امنیتی و اطمینان  •

 

 گذاری: اشتراک ▪

 باشد: است و شامل مراحل زیر می شدهدادهنشان  5گذاری در شکل فرآیند اشتراک

 شناسایی رویداد ➢

 بارگذاری داده  ➢

 تأیید ➢

 پلتفرمبررسی در   ➢

 شود: با جزئیات شرح داده می ذکرشدهمراحل 

 k های شخصی از رویدادها و رمزنگاری با کلیدپردازش اولیه: حذف داده .1

 Metadataبه  Psقیمت فروش  اختصاص .2

 پلتفرم به  امضاشدهتراکنش  ارسال .3

 (Pv = 0.6 Ps) توسط فروشنده برای فروش رویداد  Pvپرداخت مبلغ تأیید  .4

توسط فروشنده )کلیدها توسط    هاکننده   دییتأبرای    v3, Kv2, Kv1K  کلید  3تأییدکننده تصادفی و ارسال    3انتخاب   .5

 سازد.(مطلع می  T1را در زمان  پلتفرمکلید عمومی هر تأییدکننده رمز شده است و 

رویداد بارگذاری شده را توسط کلید خصوصی خود رمزگشایی و بازیابی کرده و مقدار اولیه را در    کنندگان  دییتأ .6

 .دهندی متخصیص   پلتفرم

 شود. برابر تقسیم می طوربه   کنندگان دیی تأبین  Pvفت شوند، مبلغ تأیید دریا T2ی نتایج تا زمان اگر همه .7

که پاسخ نداده،    ی ادکننده ییتأحذف شود و به ازای هر    پلتفرمرویداد تأیید نشود ممکن است از    T3*اگر تا زمان  

 شود. مبلغ برگشت داده می 

 د برای مقام مربوطه بارگذاری شود.ای نباشد و فقط یک کلی*برای موارد محرمانه ممکن است تأییدکننده 

 
 DEALER [3] پلتفرمدر  CTIهای گذاری داده: اشتراک5شکل 
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 تأیید:  ▪

 ( برای کنترل رویداد و تهیه فایل راهنمای خریداران 5تا  1تأیید کیفیت داده )از  ✓

 کنند: راهنمای تأیید عمل می عنوانبهموارد زیر  ✓

 )بررسی یکپارچگی داده( مربوط به رویدادهای قبلی فروشنده های دادهسازگاری با  .1

 )جلوگیری از تکرار(  و رویدادهای تأییدشدهها دادهبررسی شباهت  .2

 )سه دامنه اصلی شرایط کیفی( های کیفیت هوشمند متعددارزیابی شاخص .3

 شده های موجود: نمایش دقیق اطالعات ذخیرهاطالعات مربوط به داده •

 شده دادهدر خصوص موقعیت شرح   شدهذخیره: مرتبط بودن داده دردادهنمایش شیء  •

داده • از  مناسبی  مقدار  آیا  اینکه  بررسی  دسترس:  در  اطالعات  بودن  وقایع کامل  نمایش  برای  ها 

 است یا خیر شدهاستفاده 

 خرید:  ▪

کند. بدین  قبلی را بررسی می  شده  ی بارگذارای  شود که رویدادهای آغاز میبا خریدار بالقوه  6خرید رویداد در فرآیند شکل  

 کند. کند و بخش دستی را فیلتر می ، جستجوی هوشمند را پیشنهاد میپلتفرممنظور بخش ظاهری 

 برای تأیید در دسترس بودن آن توسط خریدار   رمز شدهبازیابی رویداد  .1

 پلتفرم به  Psفروش  متیباق پرداخت توکن  .2

 پیشنهاد خریدثبت یا بارگذاری  .3

 کنندگان  دییتأانتشار کلید رمزگشایی توسط فروشنده یا  .4

 سازد. بندی رویداد آگاه می را با ارسال پیام تأیید به همراه رتبه  پلتفرمرمزگشایی موفق داشته باشیم، خریدار    کهیدرصورت .5

 کند. ل اختالف را آغاز می که فرآیند ح سازدرا درباره خطا آگاه می  پلتفرماگر رمزگشایی انجام نشود، خریدار  .6

 شروع فرآیند حل اختالف .7

شود جهت جریمه  پاداش، این مبلغ از قیمت فروش کم می  عنوانبه   Pdدیگر )  کنندگان  دییتأبارگذاری کلیدها توسط   .8

 (Pd ~ 0.10 Ps <<<فروشندگان ناصادق 

 گیرد. می، فروشنده توکن های خود را پس T4عدم پاسخگویی خریدار تا زمان  کهیدرصورت .9

 

 
 DEALER [3] پلتفرمدر  CTIهای : خرید داده6شکل 
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 عدالت:  ▪

 کند. همیشه حداقل یک تأییدکننده صادق وجود دارد که کلید رمزنگاری معتبر را ارائه می

 عادل بودن فروشنده  ✓

  که یدرصورت، فروشنده  T4احتمال اینکه خریدار بعد از دریافت کلید با پاسخ ندادن تقلب کند، بعد از زمان   .1

 . ردیگی معدم دریافت پاسخ خریدار، هزینه را پس 

 ای برای ارائه گزارش نادرست در مورد رفتار نامناسب فروشنده ندارد.خریدار انگیزه  .2

 های پرداختی را پس بگیرد. تواند توکن خریدار نمی بازهماگر با تأیید ارتباط برقرار نشود،  .3

 عادل بودن خریدار  ✓

کند. حتی اگر فروشنده تالش کند با انتشار کلید نادرست تقلب  خریدار همیشه کلید رمزگشایی را دریافت می .1

 کند. دریافت می  هاکننده  دییتأکند، خریدار با ایجاد فرآیند حل اختالف، کلید صحیح را از 

 ویژگی زیر وجود ندارد:  2 بر اساسهمه کلید نادرست ارسال کنند،   هاکننده  دییتأن اینکه فروشنده و امکا .2

خریدار را -برای رویدادهایی که احتمال هماهنگ شدن فروشنده  ها کننده   تأییدتخصیص تصادفی   •

 بر هستند. کنند و ساختارهای انحصاری تکراری و زمانکم می 

 شود که در راستای احتمال حذف شدن است. شرایط ثبت نامی شناسایی می رفتار نامناسب از طریق   •

رود. همچنین با توجه باال می   CTIگذاری  با توجه به ایجاد انگیزه مالی و تبادل اطالعات، میزان به اشتراک   پلتفرمدر این  

 باشد اطمینان و اعتماد در شبکه باالست. می  ی بلوک رهیزنجکه روی به این

 هاشنهادیپگیری و نتیجه  .4

به آگاهی وضعیتی سایبری و چالشدر این   به  مقاله، لزوم توجه  های هوش تهدید داده  ی گذاراشتراکهای پیش روی 

و    6- 3بخش  که در    طورهمانها انجام شد.  های صورت گرفته جهت رفع این چالش بررسی شد. سپس مروری بر پژوهش

و نیز ایجاد    CTIهای  گذاری دادهبستری امن برای اشتراک  عنوانبه عنوان شد، استفاده از زنجیره بلوکی    شدهانجامکارهای  

دریافتی،    CTIهای  شود. همچنین با توجه به حجم باالی دادهانگیزه و اعتماد، منجر به ارتقای هوش تهدید سایبری می 

گیری سریع و درست در صورت وقوع تهدید  به تصمیم   تیدرنها ها و  بندی این دادهند به دسته استفاده از قراردادهای هوشم

 کند. کمک می

  ر یتوسط دا  شدهارائهدر طرح  هایی مواجه است.  در کنار مزایایی که ایجاد کرده همچنان با چالش  شدهی معرفهای  طرح

 ک ی که  پرلجر یها ی رو TLPاطالعات با استفاده از پروتکل  ی گذاراشتراکمدل   ،[6] تورپ در نایستیو کر ل ی ش انیهومن، ا

در   ی. ولردیگی خاص صورت م  ی هادر کانال   ی گذار است که بر اساس تگ داده، اشتراک  شدهارائه  باشد ی م  ی خصوص  رهیزنج

اندک   نهیبا هز  ی گذاراشتراک  ی برا  یپلتفرمبه    ازی ن  جهیدرنتوجود ندارد.    ها داده  ی گذاراشتراک  یبرا  الزم  زهیطرح انگ  نیا

 شد  یمعرف  ،[3]  که در مقاله یمشابه طرح هستو اطالعات  یآوردن سود مال به دست  زهیباانگ  یول

ها بر  گزارش  ی بنددسته  ی برا  قیعم  خود رمزگذارو استفاده از    [2]در    نگیتوسط رومن گراف و راس ک  شده ارائهدر طرح  

  ی ول   هست  یعموم  EOS  یبلوک   رهیزنجهمانند    ومیاتر  یبلوک   رهیزنجاست.    شدهاستفاده   ومی اتر  پلتفرماز    د،یاساس سطح تهد 

 آمده است.  3که در جدول  ددارن ی ا عمده ی هاتفاوت EOSو  ومیاتر

، EOSدر    یول  شودی م  د ییتأ  هیتراکنش در ثان  20تا    10ها، حدود  بلوک  دییتأ  ی با توجه به سازوکار اثبات کار برا  ومیاتر   در

باال رود. در   ی ریپذاسی مقشود و    جادیتوافق زودتر در شبکه ا  شودی اجماع بر اساس اثبات سهام است که باعث م   سمیمکان 

EOS   ون یلیم  1عدد به    نیا  شدهی نی بش یپو    باشدی م   4000  ی باال   شودی م  دییتأ   هیک ثانیکه در مدت    ییهاتعداد تراکنش  

ها در گس پرداخت شود و اگر تعداد تراکنش  نهیهز  دیها باتراکنش  دییتأ  یبرا  ومیدر اتر   نی برسد. همچن  زین  هیتراکنش در ثان
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است و   گانیرا  باًیتراکنش تقر  نهیهز  EOSدارد. در    یگس بستگ  زانیها در مدت کمتر به متراکنش  دییشبکه باال باشد تأ

ها و  تراکنش  ی را در انجام حجم باال   ومی بر اتر  EOS  ی برتر  سهیمقا  نی. اباشد ی م  هیثان  2تا    1  ن یتراکنش ب  دییتأ  زمانمدت

 .دهدی کارمزد کم نشان م

 ن ی ا   یاست ول  یبلوک  رهیزنج بودن    یباشد، عموم   رگذاریتأث  ی گذار اشتراک  زانیم  باال رفتن در    تواندی که م  ی از موارد  یکی

 شود.  زیمنجر به سوءاستفاده در شبکه ن  تواندیم یژگیو

  یدسترس  دادیکه به اطالعات کامل رو  شوندی انتخاب م  یتصادف   دکننده ییسه تأ  داد،ی، بعد از گزارش روDEALERطرح    در

و فقط    یخصوص   صورتبه  دیگزارش تهد  ی تی مسائل امن  لی حساس، بهتر است به دل  ی هادر سازمان  یدارند. از طرف  گانیرا

 منتشر شود.  شدهن ییتع شیاز پ ی هاشرکت  ن یب

استفاده از آن مقدور نبوده    یلیو به دال   شدهی بررس  ومی کنسرس   یبلوک  ره یزنج  عنوانبه   پرلجریطرح استفاده از ها  نیا  در

و موردنظر    یواحد مال  برای   هاتبادل توکن   یعدم وجود ابزار برا  ،یتوکن اصل  تیموانع شامل از دست رفتن حما  نیاست. ا

  که یدرحالو نظارت بودند،    های روزرسانبه  ی برا  راتیتعم  های نه یباال و هز  هیاول  های نهیهز  ی برا  ی بعد  جیورود بود. نتا  ی برا  یمانع

  یمستقل  ی نرهایتوسط ما  یعموم  ی بلوک  رهیزنجکمتر است.    یبلوک  رهیزنج  های تعداد محدود گره  لیدر دسترس بودن به دل

  ره یزنج رساختیز  نیبنابرا؛ رندیگی م زهیانگ   کنند ی م افتیدر  یکه توسط پروتکل اصل  هاییپاداش  قیکه از طر  کنند ی عمل م

  ی بلوک  ره یزنج  نیبه سازندگان پلتفرم پرداخت شوند. همچن  دیتراکنش با  ی است، اما دستمزدها  در دسترساز قبل    یبلوک

توکن    یپراکندگ   کهیدرحال  سازند،ی باال را ممکن م  یکه دسترس  کنندی پراکنده را فراهم م  های از گره  ی ادیتعداد ز  یعموم

 کنترل کرد.   یبا استفاده مشخص از معامالت کنون  توانیرا م

دارند   یخصوص  میبه حر  ازیکه ن  یاست. کاربران  یعموم  ی هاداده  یزبانیم  ی پلتفرم برا  کی   EOS.IO  ی ساز رهیذخ  ی فضا

  ی رمزگذار  لیفا  ی محتوا  کهی درحالاستفاده کنند.    شانیهالیاز آپلود کردن فا  ش یپ  ی سازرهیذخ  تمیالگور  کی ممکن است از  

. با توجه به [3]خواهد بود  مشاهدهقابل همه  ی را آپلود کرده است برا لیکه فا  یبلوک رهیحساب زنج تیشده خواهد بود، هو

  یاست ول  شده استفاده   ی عموم  رهیاز زنج  DEALERدر مقاله    شده ارائهپاداش، در طرح    افتیرد  زهیانگ  جادیباال و ا  یدسترس

ا ماندن  محرمانه  دارد    طالعاتمشکل  وجود  پژوهشهمچنان  آتی  و  چالش  هدف  باهای  این  ارائهرفع  و  برای ها  مدلی  ی 

 خواهد بود. CTIهای گذاری امن دادهاشتراک
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 EOSو  ومیاتر یبلوک رهیزنج سهی: مقا3جدول 
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