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چکیده
با پیشرفت فن آوری های مرتبط با حوزه های سایبری ،تهدیدات مربوط به نفوذ،
اختالل و خرابکاری در این حوزه ها نیز بیشتر شده است و تصمیم گیران سازمان
های ذی نفع در این حوزه ها بایستی قادر باشند در صورت بروز هریک از
تهدیدات تصمیمات مناسبی اتخاذ و کاربران مربوطه نیز بایستی قادر باشند این
تصمیمات را به نحو صحیح عملی نمایند .یکی از مواردی که این توانایی را در
تصمیم گیران و کاربران ایجاد و تقویت می نماید بازی جنگ سایبری بوده که در
صورت ارتقای معلومات ،مهارت ها و توانایی های مرتبط با این حوزه ،تا حدود
زیادی می توان از اثرات این تهدیدات کاست.
مقاله حاضر با هدف تبیین فن آوری ها در حوزه های مرتبط با بازی جنگ
سایبری ،با روش تحلیل محتوا ،پس از جمع آوری اطالعات به روش کتابخانه ای و
ذکر فن آوری های بازی جنگ سایبری به توضیح آن ها پرداخته و نسبت به
تشریح چارچوب ها و مدل های تبیین بازی جنگ سایبری ،بسترهای اجرای بازی
جنگ سایبری ،فضای تمرین و ابزار بازی جنگ سایبری ،شبیه سازی های قابل
اجرا برای بازی حنگ سایبری ،باز نمایی ها و فریب های دشمن در بازی جنگ
سایبری ،تمرینات موجود و سناریوهای موجود در بازی جنگ سایبری اقدام شده
است و نهایتا بصورت تجزیه و تحلیل محتوایی نتایج مربوط ارائه گردیده است.
واژههای کلیدی :بازی جنگ ،سایبر ،بازی وارسازی ،سناریوی بازی
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Optimal Allocation of Security Resources by Using
Game Theories
Taheri M.1, Zahraei S.M.2, Mohammadi Todashki M.R.3

ABSTRACT
With the advancement of technologies related to cyber domains, the
threats related to intrusion, disruption and sabotage in these domains
have also increased and the decision makers of stakeholder
organizations in these domains should be able to In the event of any
threat, appropriate decisions should be made and the relevant users
should be able to implement these decisions correctly. One of the
things that builds and strengthens this ability in decision makers and
users is the game of cyber wargaming.
In the present article, with the aim of explaining the technologies and
technologies of cyber wargaming after collecting information
Libraries and mentions of cyber wargame technologies explain them
and explain the frameworks and models of cyber wargame
explanation, cyber wargame platforms, training space and cyber
wargame tools, similar to Applicable constructions for cyber warfare
game, representations and deceptions of the enemy in cyber war game,
existing exercises and scenarios in cyber wargame have been
performed and finally the relevant results have been presented as a
content analysis.
KEYWORDS: wargame, cyber, gamification, game senarios
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 -1مقدمه
بازی جنگ سایبری روشی است برای بررسی آنچه در یک سیستم یا سازمان به
خصوص در مواجهه با حمالت سایبری فرضی یا واقعی اتفاق می افتد .بازی
جنگ سایبری در بسیاری از مقاالت بدین صورت تعریف شده است " :یک
تمرین تعاملی است که شرکت کنندگان را در یک سناریوی حمله سایبری شبیه
سازی شده ،مانند شکاف داده ها ،حذف وب سایت ،رد حمله سرویس یا کشف
بدافزارهای پیشرفته در یک شبکه مشارکتی ،شرکت می دهد".
ابزار بازی جنگ سایبری برای ارزیابی قابلیت های فعلی و آینده ،برنامه ریزی،
بررسی سناریوهای احتمالی و کارکنان آموزشی در سازمان ها ابزار مفیدی است.
هدف اصلی از بازی جنگ سایبری ،در یک محیط مدل سازی ،روشی را برای
تمرین و بررسی عملکرد انسان و تصمیم گیری یا ویژگی های سیستم و نتایج
آن ،در متن یک سناریوی حمله سایبری فراهم می کند .
در خصوص کاربرد بازی جنگ باید گفت که بازی جنگ سایبری می تواند مورد
استفاده های بسیاری قرار گیرد ،از جمله ارزیابی اثربخشی قابلیت های فعلی در
برابر حمله سایبری ،بررسی موارد اضافی یا تغییرات احتمالی برای اهداف برنامه
ریزی ،مجهز کردن کارمندان کلیدی به تجربه مقابله با حمله سایبری و نهایتاً
هنگامی که برای چندین سازمان با وابستگی متقابل مشخص استفاده می شود،
به شناسایی خطرات سیستمیک ناشی از حمالت سایبری کمک می کند.
پشتیبانی از ارزیابی توانایی های فعلی ،یکی از کاربردهای مهم بازی جنگ
سایبری است ،به این ترتیب که بازی های جنگ برنامه ریزی شده و کنترل شده
فرصتی بی نظیر برای شناسایی نقاط قوت و ضعف شبکه های سازمان و معماری
سیستم ها ،فناوری های دفاعی و فرآیندها و رویه های سازمان را ارائه می دهند.
همچنین سازمان ها در راستای برنامه ریزی های خود ،تمایل دارند از برنامه
بازی جنگ سایبری جهت برنامه ریزی برای آینده استفاده کنند .این می تواند
به دنبال پیشرفت به سمت توانایی های فنی آینده ،تغییر در روش ها و رویه
های فنی یا ارزیابی استراتژی و تغییرات معماری باشد.
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با توجه به اینکه آموزش کارکنان یکی از وظایف مهم سازمان ها است ،در یک
سناریوی بازی جنگ سایبری ،بوسیله بسیاری از فشارها و اتفاقاتی که سریع
اتفاق می افتد بر آموزش دقیق کارکنان توجه خاصی می گردد ،تا توجه و تمرکز
افراد را به چالش بکشد .در یک رویداد خوب هماهنگ ،شرکت کنندگان احساس
می کنند که در یک وضعیت دنیای واقعی قرار دارند .این فرصتی برای یادگیری
چگونگی عملکرد پرسنل و مدیریت در بحران ،ضمن ارزیابی همزمان نقاط قوت
و ضعف مهارت های آن ها و کمک به آن ها در بهبود مهارت های خود یا
شناسایی خود در زمینه های بهبود مورد نیاز ،ارائه می دهد .نهایتاً در یک بازی
جنگ سایبری نسبت به شناسایی ریسک سیستمیک اقدام می شود.
 -2روششناسی تحقیق
هدف این مقاله تبیین فنآوریهای بازی جنگ سایبری است.
مرحله گردآوری اطالعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافتههای میدانی و
کتابخانهای را گردآوری میکند و به روش استقرایی به فشردهسازی آنها از طریق
طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل میپردازد و فرضیات تدوین شده خود را مورد
ارزیابی قرار میدهد و در نهایت حکم صادر میکند و پاسخ مسئله را به اتکای آنها
مییابد .در این تحقیق جمعآوری اطالعات بصورت کتابخانهای و با استفاده از مقاالت و
کتب تدوین شده در این حوزه صورت گرفته است.
در این پژوهش بر اساس تحلیل محتوای کیفی دادهها در خصوص فنآوریهای بازی
جنگ سایبری ،تجزیه و تحلیل صورت گرفته است.

 -3تاریخچه بازی جنگ
بازی جنگ مدت هاست که روشی برای ایفای نقش بازی برای تهیه ،درک ،پیش بینی
و حتی برنامه ریزی برای جنگ است .بازی جنگ از همان ابتدای استفاده از بازی هایی
مانند «چاتورانگا »1که (در غیر این صورت) با نام شطرنج شناخته می شد ،توسعه یافته

chaturanga
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است« .وی چی »1که بیشتر با نام  Goشناخته می شود ،به عنوان نسخه های انتزاعی
بازی جنگ از آنها استفاده شده است ] .[1استفاده از نقشه ها و کشتی های مدل باعث
پیشرفت و توسعه آن شد .اولین بازیکنان بازی جنگ از این روش های اولیه برای به
دست آوردن بینش و درک برنامه های خود قبل از اجرای برنامه استفاده می کردند و
به بازیکنان این امکان را می دادند تا در مورد تأثیر تصمیمات خود فکر کنند ].[2
بازی جنگ در سال های ابتدایی توسط ارتش های آلمان و پروس از سال 1025
استفاده شده است .اولین استفاده مدرن از بازی جنگ و روش های آن توسط افسر
ارتش پروس «بارن ون ریسویتز »2بوده است .ولی قدیمی ترین نسخه بازی جنگ
مربوط به سال  1011است.
اولین استفاده از بازی جنگ در ایاالت متحده به سال  1003میالدی برمی گردد که
سرگرد «ویلیام آر .لیورمور »3نسخه «پروسین کرایسپیل »5را برای استفاده از هنر
جنگ بر روی نقشه های توپوگرافی تصویب و توسعه داد] .[3اشکال اولیه بازی جنگ،
روش هایی را شکل داد که هنوز هم در حال استفاده است .اولین نسخه های بازی
جنگ در ایاالت متحده فقط بازی-های آلمانی بودند که به انگلیسی ترجمه شده و به
همراه جداول اسناد مربوط به جنگ داخلی ارائه شدند .بازی جنگ مدرن هنوز هم با
استفاده از نقشه های ساده انجام می شود .با این حال ،بازی جنگ به طور کامل نیاز به
کامپیوتر برای کار با الگوریتم و ارائه رابط با بازیکنان دارد .امروزه بازی جنگ در مقیاس
بزرگ در قالب عنوان هایی مانند "نامزدی جهانی" و "ارتش بعد از بعدی" قرار
دارد] .[5بازی جنگ و بازی وارسازی همچنان به عنوان روش هایی برای کسب بینش
در مورد تأثیر تصمیمات آینده در ارتش و سایر موارد در حال توسعه هستند .
استفاده از مفاهیم و تکنیک های بازی وارسازی به اوایل دهه  1100بر می گردد .اولین
نمونه های استفاده از بازی وارسازی در تجارت و آموزش پیاده سازی شده اند« .بوی
اسکات »5نمونه اولیه ای از بازی سازی در آموزش را با استفاده از نشان ها و یک
1
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سیستم رتبه بندی ارائه می دهد تا موفقیت در هنگام پیشرفت از طریق برنامه را نشان
دهد.
نکته مهم در این زمینه در دهه  1100هنگامی رخ داد که مقاالت دانشگاهی استفاده از
بازی ها را برای یادگیری در هر دو زمینه آموزش و پرورش و کسب و کار شروع کردند،
گرچه هنوز اصطالح بازی وارسازی مورد استفاده قرار نگرفته بود .به طور فزاینده ای و
در دسترس تر در دهه  1110دانش آموزان با بازی هایی در کالس مانند «مث بلستر»1
و ماشین افسانه ای 2آشنا شدند .این بازی ها بسیار مورد انتقاد قرار گرفتند ،اما تأثیرات
مثبتی بر یادگیری دانش آموزان از مهارت های اساسی با استفاده از تکرار نشان داده
اند].[5
اصطالح بازی وارسازی اولین بار توسط «نیک پیلینگ »3استفاده شد ،که بر اساس
فعالیت وی به عنوان مشاور کار در
«آی جی اس »5انجام شده است] .[6او اولین بار این اصطالح را در سال  2002به
عنوان بخشی از توسعه «آی جی اس» استفاده کرد .این ابتکارات اولیه تحوالتی را در
این زمینه به وجود آورد که امروزه همچنان تأثیر می گذارد« .جی5سی »5از دل این
تغییرات و پیشرفت ها تشکیل و بزرگ شد« .جی5سی» در سال  2005تأسیس شد و
هدف آنها تمرکز بر استفاده از بازی وارسازی برای تأثیرات مثبت اجتماعی بود].[5
پیشرفت در فن آوری نرم افزار و اینترنت به دو پیشرفت بعدی در زمینه بازی سازی
مانند «بانچبال »6کمک کرد .نمونه-هایی از بازی وارسازی اغلب در فن آوری هایی که
روزانه از آنها استفاده می کنیم وجود دارد .تغییر استفاده از رایانه های شخصی به
استفاده از تلفن های هوشمند و تبلت ها برای دسترسی به اینترنت ،به رشد برنامه های
بازی گونه کمک کرده است .افزایش استفاده از تلفن های هوشمند و تبلت ها به طور
1
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کلی باعث افزایش میزان بازی در این سیستم عامل ها شده است] .[0بانچبال که در
سال  2005تاسیس شد به شرکت ها و سازمان ها اجازه می دهد تا از عناصر بازی
مانند امتیاز ،تابلوهای تبلیغاتی و نشان ها برای تقویت تعامل کارمندان و وفاداری
مشتری استفاده کنند].[1
با افزایش عالقه به بازی وارسازی اجالسی در سطح جهان تشکیل شد تا ایده های خود
را در مورد پیشرفت ها به اشتراک بگذارند .یک کنفرانس تحت وب هم به میزبانی «دی
آی سی ایی »1تشکیل و با فعالیت خود کمک زیادی به پیشرفت بازی وارسازی کرده
است .موفقیت کنفرانس وب منجر به ایجاد اولین اجالس بازی سازی در سال  2011در
سانفرانسیسکو شد که بیش از  500نفر در آن شرکت کردند .در همان سال اصطالح
بازی وارسازی 2وارد دیکشنری آکسفورد شد و اینگونه تعریف شد " استفاده از مفاهیم
و تکنیک های بازی در سایر حوزه های فعالیت"] .[10طبق تحقیقات انجام شده توسط
«ام2ریسرچ »3درسال  2011درآمد بازی وارسازی نزدیک به  100میلیون ارزش داشته
داشت].[11

 -4نحوه انجام بازی جنگ
در این بازی مدافعین سایبری به عنوان تیم سفید و مهاجمین به عنوان تیم قرمز نقش
خود را ایفا مینمایند .مراحل بازی توسط مدیر آزمون و تیم سفید طراحی و ساخته
میشود .در حین اجرای تمرین ،افرادی که نقشهای مختلفی را بازی میکنند ،با
سیستم ارتباط برقرار میکنند ،چه از طریق گفتگو با تیم سفید و چه با استفاده از
اقدامات از پیش تعریف شده روی کاغذ یا از طریق تعامل با محیط بازی که توسط تیم
قرمز ساخته شده است .نقشهای شرکتکنندگان مختلف با توجه به ماهیت و وسعت
بازی جنگ توسط تیمهای انسانی یا بهوسیله شبیهسازی مشخص میشود و شرکت
کنندگان را به عنوان بخشی از «گیم پلی» انتخاب میکند.
در ابتدا ،مهاجمان سایبری اقداماتی را که نشان از انجام فعالیتهای خصمانه است
انجام میدهند .از طرفی مدافعان فضای مجازی فعالیتهایی از قبیل سخت شدن
1
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محیط ،نظارت بر سیستمهای تشخیص و یا پاسخ به هرگونه شواهد نقض را انتخاب و
انجام میدهند .هریک از این گروهها فهرستی از فعالیتهایی که میتوانند انتخاب کنند
را در اختیار خواهند داشت که هر کدام از این انتخابها تأثیرات و نتایج خود را دارد که
پس از انتخاب میتوان از آنها نتیجهگیری کرد .اگرچه این نتایج از قبل تنظیم شده
است ولی از قبل برای بازیکنان مشخص نمیشود.
همانطور که در حین بازی ،طرفین فعالیتهای خود را انجام میدهند ،بازی اثرات این
اقدامات را در نظر گرفته و وضعیت سیستم را که توسط پلت فرم بازی جنگ نگهداری
می شود ،چه از طریق قضاوت تیم سفید ،چه از طریق شبیهسازی و چه از طریق یک
عمل واقعی که روی سیستم هدف انجام و ترکیبی از موارد ذکر شده است ،بروز رسانی
میکند .با توجه به تأثیراتی که بر روی سیستمهای سطح شغلی ،دفاع سایبری و
سیستمهای  ITایجاد شده است ،بازخورد جدیدی به بازیکنان ارائه میشود که آنها
هنگام انتخاب اقدامات بعدی این بازخوردها را در نظر بگیرند تا بهترین تصمیم را اتخاذ
کنند .در طول تمرین ،مدیر آزمون و تیم سفید بر پیشرفت بازی نظارت میکنند و می-
توانند محرکهای جدیدی را تنظیم کرده و آن را طبق نظر خود به زنجیره رویدادها
اضافه کنند.
یکی از مهمترین کارکردهای پلتفرم بازی جنگ سایبری ثبت و ضبط کلیه فعالیتها و
نتایج است که از این نتایج میتوان برای ارائه معیارها و مؤلفههای زنده در طول بازی و
هم برای گزارشات بعد از این تمرین و در طول جلسه بحث و انتقاد 1برای استفاده
مشترک هر دو طرف استفاده کرد.
برگزارکنندگان بازی جنگ میتوانند از این دادهها برای برنامهریزی بهتر و آمادهسازی
مناسب برای رویدادهای آتی و همچنین برای انجام اصالحات یا ایجاد پیشرفتهایی در
سیستم استفاده کنند].[12

Hotwash
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 -5اجزای بازی جنگ سایبری
بازی جنگ سایبری در قالب چارچوبها و در بسترهایی انجام میشوند ،نیاز به فضای
تمرین مرتبط داشته ،برای اینکه بازی بوقوع بپیوندد بایستی شبیهسازیهایی با واقعیت
صورت پذیرد و همه اینها تحت یک سناریو اجرا شود ،در این بخش اجزای مختلف
مربوط به بازی جنگ که در «بخش خدمات مالی »1مدلسازی شده و بهطور بالقوه
قابل استفاده در بازی جنگ سایبری است توصیف شده و تمرینهای موجود برای هر
کدام از اجزا به شرح زیر بررسی میگردد.


چارچوبها و مدلهای تعیین بازی جنگ سایبری



بسترهای اجرایی بازی جنگ سایبری



فضای تمرین و ابزار آن



شبیهسازیهای قابل اجرا برای بازی جنگ سایبری



بازنماییهای دشمن



تمرینهای موجود و سناریوها

 1-5چارچوبها و مدلها
در بخش زیر چارچوبها و مدلهایی که از طریق این مطالعه مشخص شدهاند ،تشریح
میشود .اینها غالباً پایهای برای سازگاری سناریوهای ویژه بازی جنگ سایبری هستند.
 1-1-5کیت ساخت و ساز بازی جنگ
کیت ساخت و ساز بازی جنگ ابزاری برای توسعه بازی جنگهای رومیزی است].[13
به عنوان بخشی از برنامه درسی آموزشی برای توسعه بازی جنگ ،قوانین ،سناریوها،
نقشههای زمینی و تکههای بازی را میتوان انتخاب کرد و برای ایجاد یک بازی جنگ
مناسب تنظیم کرد .این ابزار میتواند در مورد میزان استفاده و تطبیق آن با سایبر مورد
بررسی قرار گیرد.

Financial Services Sector
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 2-1-5بازیهای جنگ تجاری
کتاب بازیهای جنگ تجاری ،مواردی را به شرکتهای بزرگ ،کوچک و جدید ارائه
میدهد که چگونه میتوانند استراتژیهای خود را به شدت بهبود بخشند] ،[15و نحوه
استفاده از استراتژیهای بازی جنگ را برای انجام برنامههای تجاری پیشنهادی در برابر
رقبا بیان میکند .این اقدامی برای تطبیق مفاهیم است تا بتواند یک مدل عملیاتی را
در برابر حرکتهای رقبای احتمالی آزمایش کند که شامل شناسایی تیمها و نقشها و
همچنین شناسایی افراد طرف مقابل است.
 3-1-5پیشنهادهای تجاری با ابزارهای اختصاصی
ساخت و اجرای بازیهای جنگ سایبری بهطور فزایندهای ارائهدهنده خدمات تجاری
است .برای مثال میتوان به خدمات سایبری سیسکو] ،[15خدمات دیلویت]،[16
خدمات ارائه شده توسط اوپتیمال ریسک] [15و  ...اشاره کرد .با این حال چنین
پیشنهاداتی به چارچوبها و ابزار خاصی متکی میباشد.
 2-5زمینه ها و بسترها
در بخش زیر به تشریح زمینهها و بسترهای تسهیلکننده عناصر بازی جنگ سایبری
میپردازیم.
 1-2-5فضای طراحی شده برای تمرینهای تصمیمگیری در شرایط بحرانی
فضای طراحی شده برای تمرینهای تصمیمگیری در شرایط بحرانی یک بستر بازی
جنگ چند شرکتکنندهای است که توسط مؤسسه تحقیقات پیشرفته دانشگاه نورویچ
ساخته شده است .سناریوهای بازی جنگ به سبک رومیزی به برنامه اضافه شده و از
طریق کاربری گرافیکی به دیگران ارائه میشود .پاسخهای شرکتکنندگان به کارتهای
سفید ضبط میشود و توسط برنامه به سایر شرکت کنندگان برای تعامل و هماهنگی
مطابق با سناریو ارسال میشود .به روز رسانیهایی که توسط شرکتکنندگان و یا
سرپرستان انجام میگردد مراحل تمرین را دائماً هدایت میکند.
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2

مایلستروم] [10یک بازی روی صفحه است که با موضوع فعالیت پیشرفته دشمن در
حمله به یک شبکه دفاعی ایجاد و طراحی شده است .این بازی بر پایه مدل چرخه
زنجیرهای برای حمالت سایبری 3مارتین الکهید] [11و تاکتیکهای مهاجمان ،تکنیک-
ها و دانش «ام آی تی آر ایی« ، »5ا تی تی و سی ک »5و شمارش و طبقه بندی
الگوی مشترک حمله«( 6سی ا پی ایی سی») و چارچوب مهندسی انعطاف پذیری
سایبر 5میباشد].[21
«ا تی تی و سی ک» یک مدل تهدید جمعیتی است که تاکتیکها و تکنیکهای
مفصلی را که توسط مهاجمان سایبری استفاده میشود در شبکههای سازمانی به کار
میبرد« .سی ا پی ایی سی» یک مدل و کاتالوگ از الگوهای حمله است.
این بازی دارای چندین سطح دشواری است ،به دو یا چند بازیکن اجازه میدهد تا
نقشهای مهاجم و مدافع را به عهده بگیرند .بازیکنان به نمایندگی از مهاجمان سعی
میکنند از طریق قدمهای زنجیرهای کشتن سایبر حرکت کنند تا به هدف "اقدام بر
روی اهداف" برسند ،در حالی که بازیکنان مدافع تالش میکنند از طریق اقدامات
مختلف به دنبال راه حلی باشند که از پیشرفت مهاجمان جلوگیری کند .بازی در یک
تخته بازی با کارت ،تاس ،تکههای بازی ،کاغذ ،قلم و پول بازی صورت
میگیرد .این کارتها با توازن نقش فناوری و تجارت ،اقداماتی را که مهاجمان و
مدافعان میتوانند انجام دهند  ،نشان دهد .بازی مذکور قابل دانلود میباشد.0

1

Mael strom
Board Game
3
cyber kill chain lifecycle model for cyber attacks
4
MITRE
5
MITRE’s Adversarial Tactics, Techniques & Common KnowledgeTM
)(ATT&CKTM) (https://attack.mitre.org
6
)Common Attack Pattern Enumeration and ClassificationTM (CAPECTM
)(https://capec.mitre.org
7
Cyber Resiliency Engineering Framework
8
https://github.com/maelstromthegame/defcon24.
2
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 3-2-5باشگاه سایبر
باشگاه سایبر 1توسط شرکتی از رژیم اشغالگر قدس ساخته شده است .باشگاه سایبر
برای تسهیل تمرینات رومیزی در سازمانهای خدمات مالی اروپا و انگلستان استفاده
می شود که عمدتاً از یک بستر کاربردی دستی برای شبیهسازی سناریوهای دفاع و
حمله سایبری استفاده میکند .این برنامه شامل تیمهای قرمز ،تیم آبی و نقشهای
مدیریت/تیم سفید است.
 4-2-5سیم اسپیس

2

سیم اسپیس برای تجاریسازی و گسترش فناوریهای بودجه دولتی برای آزمایش
امنیت سایبری ،از جمله شبیهسازی حجم حمالت خوش خیم سایبری شکل گرفت.
این شرکت همچنین چندین محصول پشتیبانی بازی جنگ سایبری از جمله تست فنی
و اتوماسیون ساخت محیطی را تولید میکند .عالوه بر این این شرکت براساس
سناریوی از طرف مقابل که در داخل شبکه فعالیت میکند آموزشهایی ارائه میدهد.
یکی دیگر از خدمات این شرکت ایجاد تمرینهایی برای بهبود واکنشها در زمان واقعی
در برابر حمالت زنده و چندمرحلهای از منابع خارجی و داخلی میباشد.
 4-2-5زبان دشمن سایبری و موتور تصمیمگیری برای اتوماسیون تیم قرمز
«سی ا ال دی ایی آر ا»
زبان دشمن سایبری و موتور تصمیمگیری برای اتوماسیون تیم قرمز] [22یک فناوری
توسعه یافته مدل «ام آی تی آر ایی» و یک چارچوب برای مدل تهدید دشمن «ا تی
تی و سی ک» است .هدف آن خودکارسازی تقلید از رفتارهای تهدید سایبری است که
برای آزمایش دفاعی و گسترش تجزیه و تحلیل مؤثر است .مدل «سی ا ال دی ای آر ا»
این امکان را فراهم می کند که با خودکار کردن اجرای متوالی تکنیک های تهـاجمی
«ا تی تی و سی ک» از یک تیم قرمز شبیهسازی شده و یک موتور برنامهریزی استفاده
شود .در حال حاضر اتوماسیون نفوذ برای تأثیر در پروندهها ،پردازشها ،فعالیتهای
شبکه و پیکربندیهای س یستم به عنوان مبنایی برای آزمایش و بهبود تجزیه و تحلیل

https://www.cybergym.com/
SimSpace

1
2
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تشخیص استفاده میشود .همچنین از این مدل برای آزمایش فناوریهای دفاعی در
بستر خودکار استفاده میشود.
 3-5محیط تمرین و ابزارهای آن
در این بخش محیطهایی که برای پشتیبانی از تمرینات پیشرفته بازی جنگ سایبری
استفاده میشود خالصه و دستهبندی میگردد .در حالی که برخی از آنها ممکن است
برای استفاده از بخش خدمات مالی از طریق یک فروشنده تجاری در دسترس باشند،
برخی دیگر به عنوان نمونه محیطهایی که در جای دیگر برای این تمرینات استفاده
میشوند گنجانده شده است.
 1-3-5آزمایش جنگ سایبری فورت مید

1

آزمایشگاه فورت مید ،واحد جنگ سایبری سفارشی است که در فورتمید] [23ایالت
مریلند واقع شده است و مسئول شکار هکرهای دشمن ،شناسایی نحوه عمل آنها و
توسعه تسلیحات سایبری برای استفاده علیه مجموعهای از اهداف آنالین است .این
آزمایشگاه دارای محیطی آزمایشی برای آموزش و تربیت هکرها است .محیط آزمایشی
آن بدینگونه است که افراد تحت آموزش به دو دسته قرمز و آبی تقسیم شده اند و
هرکدام مسئولیت و مأموریتهای خاصی را بر عهده دارند .در این محیط ،تیم قرمز
بایستی دیوار حفاطت اطالعاتی شبیهسازی شده توسط سازمان امنیت ملی را دور زده و
وارد آن شود و به اطالعات مهم در آن دست یابد ،همزمان تیم آبی مسئولیت حفاطت
این اطالعات را داشته و باید در برابر هجوم هکرهای تیم قرمز مقاومت کرده و اجازه
شکستن دیوار اطالعاتی را به آنها ندهد .درنتیجه این تمرینات و آموزشها ،هکرها
تجربه و توانایی الزم برای انجام مأموریتهای سایبری را کسب کرده و از آن استفاده
میکنند.
 2-3-5سازمان امنیت ملی
سازمان امنیت ملی 2یک دپارتمان در وزارت دفاع ایاالت متحده ( )DoDاست که
مسئولیت ایجاد یک محیط امن و غیرقابل نفوذ برای انجام آموزش ،آزمایش بوده و
همچنین امکان ارزیابی عملیاتهای واقعی انجام شده برای امنیت سایبری را فراهم
Fort Maede
National Cyber Range
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میکند] .[25این سازمان قادر به ارائه تستهایی در سطوح مختلف و طبقهبندی شده
را دارد تا جایی که قادر به برگزاری چهار تست مختلف و غیر مرتبط به هم است .این
مرکز از چهار جزء مهم تشکیل شده است که عبارتند از :بخش ایجاد تأسیسات ایمن،
بخش تکمیل ابزار و وسایل الزم برای انجام آزمایشات سایبری ،بخش تهیه ابزار
اتوماتیک برای بسترسازی و ایجاد یک آزمایش سایبری ،متناسب با ساختارهای
سایبری شکست خورده و بخش تربیت و پرورش کارمندان ماهر برای پشتیبانی از وقایع
سایبری.
 3-3-5آزمایش تطابق فضای تمرینی با عملیات حقیقی لینکلن

1

آزمایش تطابق فضای تمرینی با عملیات حقیقی لینکلن ،توسط آزمایشگاه فناوری
ماساچوست ( )MITطراحی و راه اندازی شده است که میتواند یک محیط آزمایشی
شبیهسازی شده را فراهم کند ،این محیط به تقلید از شبکهای ایجاد شده است که
دارای ویژگیهایی ازقبیل :وجود تعداد بسیار زیادی میهمانهای مجازی به همراه نرم-
افزارهای کاربردی مرتبط و امکان شبیهسازی فعالیتهای کاربر مانند مرور وب و
پردازش ایمیل ،میباشد] .[25همچنین این محیط آزمایشی ،امکان ارزیابی حمالت و
دفاعیات صورت گرفته در الیههای شبکهای با تقلید در اتصال به اینترنت را فراهم می-
آورد.
 4-3-5سیماسپیس
سیماسپیس در واقع یک پلتفرم (محصول) برای اندازهگیری نحوه واکنش سیستم
امنیتی شما هنگام روبرو شدن با حمالت سایبری واقعی و پایدار است .این پلتفرم ابزار
اتوماتیکی را ارائه می دهد که توانایی پشتیبانی از محدوده سایبری ملی را داشته و
قالبیتهایی از قبیل ایجاد یا بازآفرینی ،دستهبندی و اعتبار سنجی محیطهای مجازی
شکل گرفته برمبنای زیرساختهای موجود را دارد .این پلتفرم همچنین ابزارهای
ارزیابی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل دادهها را در طی یک رویداد آزمایشی فراهم
میکند عالوه بر این ،یک مجموعه تکرار شونده از زیرساختهای موجود را برای
پشتیبانی از کنترل اندازهگیریهای موثر تولید میکند.

LARIAT

1
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 4-5شبیهسازیها
شبیهسازیها در واقع نمونههایی ساده از عملیاتهای احتمالی سایبری را فراهم میکند
که کاربران و تصمیم گیران با توجه به آن قادر خواهند بود تصمیمات صحیح اتخاذ
نمایند ،در زیر مثالهایی از مؤلفههای شبیهسازی آورده شده است که بطور خاص برای
انواع مختلف بازی جنگ سایبری ،تهیه و استفاده شدهاند.
 1-4-5تجزیه و تحلیل اثرات مأموریت اقدامات سایبری «ا ام آی سی ا»

1

تجزیه و تحلیل اثرات مأموریت اقدامات سایبری یک نمونه ساده و اولیه از سیستم
شبیهسازی سایبری است که طرح عملیات (مدل فرآیند) ،شبیهسازیهای انجام شده
برای رویدادهای مجزا در حین عملیات ،طرحهای مبتنی برنمودار و واقعیت مجازی
عملیات را باهم ترکیب میکند] .[26این سیستم ،فرآیند انجام شده برای مدلسازی
وظایف مأموریت و تاکتیکها ،تکنیکها و روشهای اتخاذ شده برای مهاجم و مدافع
سایبری را ضبط میکند .این سیستم را میتوان به همراه یک مدل کاربردی در اختیار
مأموران و اپراتورهای وزارت دفاع (افرادی که مسئول یک مأموریت نظامی در دنیای
واقعی بودهاند) قرارداد تا از آن برای مدلسازی و شبیهسازی کردن تأثیر حمالت
سایبری مأموریتهای واقعی استفاده کنند.
 2-4-5هزارتوی هک شبکهای

2

هزارتوی هک شبکهای ،یک شبیهساز هکری چند کاربره ،مبتنی بر ترافیک کاربر برای
رایانههای شخصی است که تحت پلتفرم شرکت استیم 3منتشر شده است .این برنامه،
اقدامات تهاجمی را با استفاده از روشهای رایج و ابزارهای هک و تقلیدهایی مبتنی بر
سیستم یونیکس ،شبیهسازی میکند .این سیستم تاکتیکهای تدافعی تیم آبی
(محافطتکننده از اطالعات) را گسترش میدهد .نحوه امتیازگیری در این سیستم به
صورت میزان اقدامات دفاعی موفق میباشد و همچنین این بازی از پروژه منبع باز
«هکنت »5گرفته شده است.

1

AMICA
Hacknet Labyrinths
3
Steam Gaming
4
Hacknet
2

تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازیها

 5-5تاکتیک تقلید متقابل

61

1

برای هدایت و پیشبرد بازی در بازیهای سایبری ،به یک سری تاکتیکها و روشهایی
مانند روش تقلید متقابل نیاز است .تقلید متقابل به یک سری عملیاتی گفته میشود
که شما با آنالیز طرف مقابل (دشمن) عیناً همان حرکات و تاکتیک را برای پیشبرد
اهداف خود در بازی ،درنظر میگیرید .اما به طور کلی انجام این تاکتیک نیازمند یک
سری روشهای دقیق میباشد.
تقلید متقابل ،نیازمند آنالیز دقیق از مدل رفتاری و قابلیتها و تواناییهای خاص فردی
دشمن و هچنین انگیزههای دشمن و ارتباط بین آنها دارد که این میتواند بسته به نوع
دشمن متفاوت باشد (همه دشمنان به یک روش عمل نمیکنند) البته این دشمن می-
تواند از دسته تیمهای انسانی باشد که به منظور شبیهسازی بازی ،در نقش دشمن،
وظیفه انتخاب و هدایت تاکتیک حمله را داشته باشد.
حالت اول از طریق استفاده از یک مدل تهدید خاص ،به همراه مجموعهای از قواعد و
وظایف ارائه میشود .این حالت شامل گزارشاتی از قبیل :مدلسازی تهدید سایبری،
بررسی ،ارزیابی و چارچوب نمایشگر تاکتیکی میباشد .این گزارشات یک چارچوب و
بنای مدلسازی تهدید سایبری را فراهم میکند و نمونهای از مدل تهدید سطح باال را
که روی بخش خدمات مالی تأکید شده است ارائه میدهد] .[25ممکن است بسته به
سطح بازی جنگ سایبری ،ابزار نشان کردن نقش دشمن متفاوت باشد .در تمرینات
تهاجمی /دفاع تیمی ،از رنگ قرمز برای بازی کردن در نقش مقابل استفاده میشود.
تیمهای قرمز معموالً متشکل از افرادی هستند که در نفوذ مستقیم سیستمهای رایانه-
ای آموزش دیده و با تجربه هستند .افرادی که برای نفوذ انتخاب میشوند معموالً
استعداد خوبی در جلب توجه دارند زیرا این افراد مهارتهای الزم برای ورود به
سیستم ،ایجاد کنترل و پایداری و حرکت جانبی (عرضی) به روش دشمن پیشرفته
(افرادی درتیم مقابل با قابلیت فنی باال) را دارند .در محدوده آزمایش نفوذ ،مجموعه
مهارتهای مختلفی از جمله هک زیرساختها ،هک کردن برنامههای وب و تخصص-
های مربوط به سازش و پایداری در ویندوز ،لینوکس یا سایر سیستم عاملها در
دسترس است .کیت ابزاراستفاده شده توسط تیم قرمز (تیم حمله کننده یا مهاجم)
Adversary Emulation

1
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شامل ترکیبی از محصوالت منبع باز مانند« :متاسپلویت« ، »1ان مپ »2و «نسوس » 3با
6
محصوالت رایج و تجاری مانند« :کورایمپکت« ،» 5کوبالت استریک »5و «برپ سوویت
» میباشد .در بازیهای جنگ سایبری رومیزی ،تقلید از طرف مقابل میتواند با داشتن
اطالعات و آگاهی کمتری نسبت به مراحل انجام حمله سایبری نیز انجام شود و لزوماً
نیازی به تجربه عملی ندارد .در این بازی (تمرین) میتوان اقدامات دشمنان را تحت
عنوان اقداماتی موسوم به اقدامات کارت سفید یا اختصاص دادن یک سری لغات خاص
از قبل تعیین شده ،که نشان دهنده اقدامات دشمن میباشد ،به عنوان بخشی از تمرین
نیز در نظرگرفت .عالوه بر اینها یکسری روشهای جدید تقلید متقابل اتوماتیک ،مبتنی
بر وجود اطالعات بیشتری درباره تاکتیک و تکنولوژی استفاده شده توسط دشمن،
مانند روش حمله میتر 5در حال ظهوراست.
 6-5تمرینها و سناریوها
برای بازی جنگ سایبری و تمرینهای مربوطه ،برخی سناریوها در نظر گرفته میشود
که در زیر تعدادی از انواع تمرینها و سناریوهای مشخص تشریح میگردد.
 1-6-5سری همیلتون
تمرین اتحاد همیلتون یکی از سلسله تمرینات مشترک دولت ایاالت متحده و شرکت
تأمین کننده نرمافزارها و سیستمهای بانک جهانی بود که توسط وزارت خزانهداری و
سازمان امنیت ملی تحت حمایت بود .آمارهای اولیه سری همیلتون برروی پیامدهای
بوجود آمده ناشی از سناریوهای خاص تهاجمی ،قابلیتهای مرتبط به هم و فرآیندهای
موجود در هر بخش سازمان ،متمرکز بود .تمرین اتحاد همیلتون شامل شرکتهای
 ،FSSشورای هماهنگی بخش خدمات مالی ،تنظیم کنندههای فدرال و سازمان امنیت
ملی بود .سناریوهای بازی جنگی ،مبتنی بر اشتراک اطالعات بین مؤسسات دولتی و
بخش خصوصی بود و انواع مکانیزم ارتباطی در زمان وقوع حادثه ،با هدف تقویت
1
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کارآیی و اثربخشی تدکرات در راستای خصوصیسازی و طبقهبندی مرزهای بین آنها از
طریق رابطهایی مانند مرکز اشتراک اطالعات و تجزیه و تحلیل خدمات مالی تمرین
شد.
 2-6-5سری سِحر کوانتومی
سری سِحر کوانتومی بازیهای سایبری ،در واقع از سری تمرینات رومیزی بودند ،که به
منظور واکنش به اتفاقات رخ داده ،تجزیه و تحلیل آنها و هماهنگ سازی عملیاتهای
آنها ،برای شرکتهای تأمین کننده نرمافزارها و سیستمهای بانک جهانی و
زیرمجموعه های آنها که با سطح وسیعی از حمالت سایبری مواجه بودند ،درنظر گرفته
شد].[20
بازیهای جنگی سِحر کوانتومی 1توسط انجمن صنایع و اوراق بهادار و بازارهای مالی
ارائه شد .محصول تولید شده تحت عنوان «نوآری دیساید »2به منظور پشتیبانی از
اتوماتیکسازی سناریوها استفاده میشد .شرکتکنندگان در این بازی ،شامل تعداد
بسیار زیادی از اعضای بخش خدمات مالی ،مرکز اشتراک اطالعات و تجزیه و تحلیل
خدمات مالی ،سازمان امنیت ملی آمریکا ،ضابطهایقضایی (پلیس و نیروی انتظامی و)..
و آژانسهای نظارتی بودند.
 3-6-5تمرین  2016آر اس آ
بخش یادگیری آزمایشی کنفرانس  2016آر اس آ ،شامل تمرینی برای مقابله با بحران
سایبری خدمات مالی بین المللی ،تحت عنوان "بخش مالی و ارزیابی چشم انداز
تهدیدها" بود] .[21این رویداد برای انجام تمرینی بود که برنامهریزان و بازیکنان در
یک اتاق برای اجرای تمرین در کنار هم بوده و اینکار بحث و گفتگو را درمورد سناریوی
نوشته شده آسان میکرد.
 2016 5-6-4آر اس آ سنگاپور
دربخش یادگیری آزمایشی کنفرانس  RSAناحیه آسیا و اقیانوسیه و ژاپن که در
سنگاپور برگزار گردید ،تمرین میمون سایبری ،3یک تمرین رومیزی مبتنی بر سناریو از
1
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پیش نوشته شده (نقشها در آن مشخص شدهاند مانند بازی دزد و پلیس) ،برای بخش
مدیریت اجرایی بود تا نقش یک نفوذ سازماندهی شدهای را بازی کند که در حوزهی
مدیریت و پیام رسانی عمومی قرار دارد] .[30این تمرین بر روی عملکرد مدیریت مرکز
عملیات امنیتی و به طور ویژه بر روی مدیریت ارشد اطالعات متمرکز بوده است؛ این
مدیر ارشد با هیئت مدیره در ارتباط است؛ سخنگوی هیئت مدیره با رسانهها در ارتباط
است و مدیر ارشد اجرایی تحت نظارت نهاد دولتی است.
 5-6-5مجموعه طوفان سایبری امنیت ملی آمریکا

1

مجموعهی بازیهای جنگی طوفان سایبری امنیت ملی آمریکا توسط دفتر پشتیبانی
امنیت سایبری و ارتباطات امنیت ملی آمریکا پشتیبانی میشود .بازیهای طوفان
سایبری سازمان امنیت ملی آمریکا تمریناتی هستند که معموالً در سطح ملی بر روی
فرایندهای پاسخ به رخدادها و آمادگی در برابر آنها متمرکز هستند .این تمرینات که
بر پایهی سناریو طراحی شدهاند و حمالت سایبری را بر روی پارامترهای زیرساختی
حیاتی از جمله سرویس نام دامنه 2و مسیریابی ترافیک اینترنتی
شبیهسازی میکند و بر سیستمهای شرکتی و دولتی تأثیر میگذارد .پاسخها با
محوریت پیشگیری ،محافظت ،کاهش ،پاسخگویی و بازیابی از رخدادها مورد ارزیابی
قرار میگیرند .این بازیها به منظور افزایش آگاهی از تهدیدات ،تقویت
اشتراکگذاری اطالعات و بهبود پاسخگویی به رخدادهای پروتکلهای حساس به زمان
طراحی شدهاند.
 6-6-5کنفرانس الس وگاس

3
5

این کنفرانس ،یک کنفرانس ساالنه است که در کنار همایشهای «بلک هت » و
«دفکان »5برگزار میشود .یکی از فعالیتهایی که در آن صورت میگیرد؛ رویداد بازی
فناوری جنگی بین تیمهای دفاعی که باهم در رقابت هستند ،میباشد .و این رویداد
شامل یک تیم قرمز ،تیم آبی ،تیم سفید و فرآیندهای اداری است .این رویداد،
DHS Cyber Storm
DNS
B Sides Las Vegas
Black Hat
DEFCON

1
2
3
4
5

تخصیص بهینه منابع امنیتی با استفاده از نظریه بازیها

53

سناریویی که مربوط به نظارت بر مدیریت حوادث غیر فنی باشد را شامل نمیشود؛ با
این حال ،سناریو شامل یک سری وظایف اجرایی است که باید توسط تیم آبی انجام
بپذیرد که به منظور شبیهسازی وظایف و نقشهای انسانی ،همانند تمرینات سازمان
یافته شرکتی طراحی شده است .در محدوده وظایف تیم آبی ،سیستم اجرایی در اختیار
آنها قرار داده شده و از آنها خواسته میشود ضمن حفظ سرویسهای مهم بیرونی مانند
وب و ایمیل ،سیستمهای خود را پیکربندی کنند .اعضای تیم قرمز به ابزارها و سیستم
هکری برای شروع حمالت مجهز شدهاند .روش امتیازدهی بر اساس مدت زمان طی
شده برای اجتناب کردن از عالمت " "flagsیا ضبط فایلها ،انجام وظایف اجرایی و
توانایی مدافعان در محدود کردن نفوذ مهاجمان میباشد که این توانایی از طریق
تعداد سیگنالهای راهنمایی که با موفقیت در سیستمهای دفاعی توسط مهاجمان برای
ارسال اطالعات درون سیستم کاشته شدهاند ،قابل ارزیابی است .رویداد الس وگاس
 2015شامل معرفی اولیه عناصر بازی جنگ ترکیبی بود .مفهوم پول به عنوان یک
منبع محدود و قابل جمعآوری در بازی به عنوان تمرین فنی به تیم آبی یا تیم قرمز،
معرفی شدند .تیم آبی میتواند از پول برای باال بردن قابلیتهایی بهره ببرد که باعث
تقویت مکانیسم دفاعی در زیرساختارهای سامانههای این تیم میگردد .دفاع موفقیت-
آمیز در برابر حمالت تیم قرمز ،باعث افزایش موجودی پول با گذشت زمان شود .هدف
بازی از افزودن المانهای جدید در راستای مفهوم بازگشت سرمایه قرار دارد.
 7-6-5سری بانکهای انگلیس
بانک مرکزی انگلیس برای بخش مالی انگلستان مجموعهای از بازیهای سایبری
رومیزی را راهاندازی کرده است .این بازیها شامل ،رزیلینت شیلد 1است که در سال
 2015با همکاری  U.S.8برگزار شد] ،[31که هیچ مشکلی در سیستم زنده نداشت و
بر روی اشتراکگذاری اطالعات و برنامهریزی متمرکز بود .تمرینات قبلی ،واکینگ
شارک 2در  2011و واکینگ شارک 2در  ، 2013شامل چندین سناریو با حمالت
شبیهسازی شده بود].[32
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 8-6-5رویداد ضبط سیگنالهای راهنما
رویدادهای ضبط سیگنالهای راهنما ،رویدادهای سایبری زنده است که در آن ،به
شرکت کنندگان چالشهایی مانند تغییر پرونده یا به دست آوردن امتیازات ویژه ،برای
دستیابی به سیستم هدف داده میشود .رویدادهای ضبط سیگنالهای راهنما معموالً
ساختار کمتری دارند و مبتنی بر سناریوی مأموریت نیستند .این رویدادها توسط طیف
گستردهای از سازمانهای مختلف در محیطهای علمی ،همایشهای دولتی یا شرکتها
برگزار میشود .زیر مجموعههای توضیح داده شده در زیر
نمونههایی از این پروژه هستند].[33
 9-6-5هفته آگاهی از امنیت سایبری دانشگاه نیویورک
هفتههای آگاهی از امنیت سایبری دانشکده مهندسی دانشگاه تندون دانشگاه نیویورک
هر ساله برگزار میشود و شامل یک مسابقه ضبط سیگنال است .این مسابقات مربوط
به هک کردن در سطح ورودی بدون ساختار است که بر حمالت تهاجمی به برنامههای
آسیبپذیر متمرکز است .معیارها بر اساس "سیگنال های راهنما" یا پروندههای ضبط
شده است با اختصاص دادن امتیازهای متفاوتی برای هر یک ساخته شدهاند .هیچ
سناریوی عملیاتی برای هدایت فعالیتها استفاده نمیشود و فقط یک تیم سفید
اجرایی برای ارزیابی و کنترل بازی استفاده میشود.
 11-6-5ضبط سیگنال دیفکن
رویداد ضبط سیگنال به عنوان بخشی از کنفرانس امنیتی دفکن هر سال در الس
وگاس برگزار میشود .این یک بازی به سبک دفاعی است که به یک سری تیمهای
پخش کننده نیاز دارد تا با استفاده از مهندسی معکوس دودویی ،به شناسایی نقاط
ضعف سیستم مقابل و حمله به آنها پرداخته و با به خطر انداختن سیستمهای رقبا
ضمن دفاع از خود ،امتیاز برای خود بدست آورند .این یک فرمت بدون سناریو با
تجهیزات ،مهندسی و عملیات نسبتاً ساده است که بر ایجاد چالشهای فردی در بازی،
با محوریت مهندسی معکوس دودویی ،سرهم بندی و بهره برداری از آنها متمرکر است.
معیارها و امتیاز دهیها براساس تکمیل چالشهای فردی صورت میگیردکه مشروط بر
انجام سایر کارها نیست.
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 11-6-5همایش ملی ضبط سیگنال دانشگاه سانتا باربارا
همایش ملی ضبط سیگنال توسط دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا با استفاده از آزمایش
امنیتی و چارچوب آی سی تی اف( 1در یک بازی جنگی چند منظوره و چند تیمی با
حضور تیمهایی که به طور مستقل در مقابل یکدیگر به رقابت میپردازند) برگزار می-
شود و از الگوی معمولی تمرینات تیم آبی که شامل محافظت از خدمات سیستم و
پروندههای موجود در سیستم در برابر ضبط شدن آنها توسط بازیکنان تیم مقابل است،
پیروی میکند .امتیازدهی به صورت سیگنالهای ضبط شده از سیستمهای تیمهای
دیگر میباشد.
 5-6-12نمایش تواناییهای دفاعی
فعالیتهای اجرایی در حال پیشرفت هستند ،تا بتواند تواناییهای آگاهی و درک
موقعیتی را برای شناسایی فعالیتهای پس از سازش در شبکه ها و سیستم ها بهبود
بخشد .پروژه های تجاری و منبع باز در حال پیشرفت و رسیدن به یک بلوغ در توانایی
و قابلیت ها هستند .این فعالیتها اغلب به منظور یکپارچهسازی فعالیتهای قبلی
هستند و همچنین حمایت از توسعه سنسورهای جدید سایبری مبتنی بر آنالیز و
تعریف روابط بین دادهها ،برای پشتیبانی از پاسخهای دفاعی سایبری در برابر وقایع
کمک میکند .توسعه یک منبع اطالعاتی مشترک و قابل استفاده مجدد از تجزیه و
تحلیل برای تشخیص در برابر بردارهای تهاجمی شناخته شده و حمایت از واکنش
سریعتر نسبت به بردارهای در حال تغییر ،موضوعی رایج در صنعت است.
 7-5منبع تحلیلی سایبری

2

با استفاده از چهارچوب تهاجمی ،یک منبع سایبری آنالیتیکس برای پشتیبانی از
مدافعان سایبری ساخته شده است .برای هر تحلیلی  ،این مخزن شامل موارد زیر است:
• فرضیه ای که ایده تحلیلی را توضیح می دهد
• زمینه عملیاتی (به عنوان مثال  ،میزبان  ،شبکه  ،فرآیند  ،خارجی)

iCTF

CAR

1
2
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• مراجع مقابل چارچوبهای تهاجمی
• تشریح مفصل از وظایفی که برنامه پتانسیل انجام آنرا دارد
• شناسایی آن دسته از اطالعات سنسور که برای تحلیل نیاز است
آنالیز و تعریف روابط بین دادهها نظیر آنچه در سی ای آر تعبیه شده است میتواند
مبنای الزم را برای ایجاد یک مدل بازنگری شده از عملکرد سنسورها و تجزیه و تحلیل
آنها در یک بازی جنگ سایبری فراهم کند .همچنین درک و واقعگرایی بیشتری را
نسبت به رویدادهای دارای کارت سفید فراهم میکند ،بدون اینکه در واقع سنسورها و
آنالیزها را در یک بستر آزمایشی به عنوان بخشی از بازی اجرا کند].[35

 -6خالصه و نتیجه گیری
 -1اجزای بازی جنگ سایبری عبارتند از:


چارچوبها و مدلهای تعیین بازی جنگ سایبری



بسترهای اجرایی بازی جنگ سایبری



فضای تمرین و ابزار آن



شبیهسازیهای قابل اجرا برای بازی جنگ سایبری



بازنماییهای دشمن



تمرینهای موجود و سناریوها

 -2از چارچوبها و مدلهای تعیین بازی جنگ میتوان کیت ساخت و ساز بازی
جنگ ،بازی جنگ تجاری و پیشنهادات تجاری با ابزار اختصاصی را نام برد.
 -3بسترهای انجام بازی جنگ که در این پژوهش ارائه شده است فضای طراحی
شده برای تمرینهای تصمیمگیری در شرایط بحرانی ،مایلستروم ،باشگاه سایبر،
سیم اسپیس ،زبان دشمن سایبری و موتور تصمیمگیری برای اتوماسیون تیم قرمز
میباشد.
 -5فضای های تمرینی ذکر شده عبارتند از :آزمایش جنگ سایبری فورت مید،
سازمان امنیت ملی ،آزمایش تطابق فضای تمرینی با عملیات حقیقی لینکلن.
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 -5در بخش شبیهسازیهای قابل اجرا تجزیه و تحلیل اثرات ماموریت اقدام
سایبری و هزارتوی هک شبکهای معرفی شدهاند.
 -6برخی از سناریوهای تمرین ،سری همیلتون ،سری سحر کوانتومی ،مجموعه
طوفان سایبری امنیت ملی آمریکا ،سری بانکهای انگلیس ،رویداد ضبط سیگنال-
های راهنما ،نمایش توانهایی دفاعی میباشند.

 -7پیشنهادات


معاونت آموزش ستاد آجا و نیروها نسبت به مزید نمودن موضوع « بازی
جنگ و بازی جنگ سایبری» تحت عنوان یکی از سرفصلهای آموزشی در
تمامی مقاطع تحصیلی و دورههای آموزشی طولی در دانشگاهها و مراکز
آموزشی اقدام نمایند.



در تمام رزمایشهایی که در نیروهای مسلح صورت میگیرد ،یک مرحله از
رزمایش به بازی جنگ سایبری اختصاص یافته و بسته به سطح رزمایش
توسط معاونتهای عملیات یا معاونتهای آموزش در طراحی رزمایشها
لحاظ گردد.



دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیروهای مسلح نسبت به ایجاد یک حرکت همه
جانبه برای تولید محتوا در زمینه بازی جنگ سایبری در قالب پایاننامهها،
طرحهای پژوهشی ،ترجمه کتب و مقاالت معتبر اقدام نمایند.



مراکز تدوین آئیننامه در سطح نیروهای مسلح نسبت به تدوین دکترین و
آئیننامه بازی جنگ سایبری اقدام نمایند.



معاونت های فاوا نسبت به تهیه تجهیزات به روز ،برای اجرای بازی جنگ
یگانها اقدام و در اختیار آنها قرار دهند.



معاونتهای طرح و برنامه در سطح نیروهای مسلح پیشبینی ساختار و
تجهیزات مناسب جهت اجرای وسیع بازی جنگ سایبری برای یگانهای
تابعه خود به عمل آورند.

50
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