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مدلسازی امنیت ماشینهای مجازی در ابر با استفاده از تئوری بازی تکرار شونده
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اطالعات مقاله

چکیده

تاریخچه مقاله:

امروزه مزایای زیاد رایانش ابری باعث شده بسیاری از نهادهای کوچک و بزرگ ،از خدمات ابری برای

دریافت  10خرداد ماه 0011

کاهش هزینههای خود استفاده کنند .در این میان برخی از موانع بازدارنده برای استفاده از سرویسهای

پذیرش  21آذر ماه 0011

ابری وجود دارد که یکی از بزرگترین آنها حمالت امنیتی متاثر از فوقناظر است .هنگامی که یـک

کلمات کلیدی:
رایانش ابری
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نظریه بازی
تعادل نش
بازی تکرارشونده

حمله مستقیم به یک کاربر روی یک فوقناظر انجام میشود ،ممکن است به طور غیرمسـتقیم ماشـین
مجازی سایر کاربران را نیز مورد حمله قرار دهـد .در ایـن بـین ،اهـدا

و منـافع متضـاد کـاربران

سرویسهای ابری و مهاجمین ،تصمیمگیری فراهمکنندگان سرویسهای ابری در خصوص سرمایهگذاری
روی ماژولهای امنیتی سرورهای ابری را دشوار میسازد .لذا در این مقاله ،با استفاده از تئوری بازی
راهحل مناسبی برای تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری روی یکی از ماژولهای امنیتی برای هـر
یک از بازیگران ارائه میشود .همچنین با استفاده از مدل بازی تکرار شونده ،کلیه تعادلهای نش نیـز
استخراج و تحلیل شده است .نتایج نشان میدهد که تئوری بازی میتواند به خوبی در اتخاذ تصـمیم
مناسب و یافتن تعادل مناسب برای تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری در حوزه امنیت کاربردی باشد .
بر اساس نتایج شبیهسازی ،میتوان گفت که در بازیهای تکرار شونده با احتمال تکرار بازی بین  1/2تا
 ،1/8استراتژیهای از پیش تعیین شده سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری میتواند منجر به یک تعادل
نش مناسب شده و حداکثر منافع برای کاربران سرویسهای ابری را در پی داشته باشد.
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افزاری و خدماتی بر مبنای منابع اشتراکی ارائه میشوند .کاربران

رایانش ابری در واقع ارائه خدمات رایانهای از جمله محاسبات،

به جای اینکه یک مجوز نرمافزاری مشخص را خریداری کنند،

ذخیره سازی ،اجرای نرمافزار ،تجزیه و تحلیل دادههـا و مـوارد

ماهانه هزینهای را به عنوان حق سرویس میپردازند .نرمافزارها

مشابه از طریق اینترنت است .با رایانش ابری محیطهای نـرم-

و پلتفرمها توسط ارائهدهندگان سرویس مدیریت میشوند و به
صورت مداوم بهروزرسانی میشوند تا عملکرد و امنیت آنهـا

 نوع مقاله :پژوهشی
* نویسنده مسئول
پست(های) الکترونیک( amirhosein972012@yahoo.com :یداللهی)
( salimi@kashanu.ac.irسلیمی سرتختی)
( salmangoli@kashanu.ac.irگلی بیدگلی)

بیشینه شود [ .]0رایانش ابری به سرعت در حال تبدیل شدن به
یک منبع استاندارد در زمینه فناوری اطالعات است [ .]2با توجه
به چنین رشد حیرت انگیزی ،در نظر گرفتن چالشهای امنیتی
بسیار مهم و هزینهبر بـوده و نیازمنـد تیـمیمگیـری در مـورد
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وسعت پیاده سـازی و سـرمایهگـذاری اسـت .ایـن مسـاله در

جدا از سرورهای مجازی دیگری کـه بـر روی همـان ماشـین

شرایطی است که مالحظات امنیتی ،اغلب به دلیـل عملکـرد و

فیزیکی اجرا میشوند ،نگهـداری مـیکنـد .بـرخال

تکنیـک

قابلیت اطمینان نسبی سرویسهای ابری ،توسط مشتریان نادیده

مجازی سازی کامل ،سرورهای مهمان در یـک مجـازیسـازی

گرفته میشود [ .]3از طرفی کمیسازی و ارزیابی امنیت دشوار

ناقص از وجود یکدیگر اطالع دارند .یک نرم افزار فـوقنـاظر

بوده و نسبت به سایر اقدامات کاهش هزینـه ،مزایـای آشـکار

در ساختار مجازیسازی ناقص به قدرت پردازش زیادی برای

کمتری را به همراه دارد .شرکتهای حساس امنیتی از سـرقت

مدیریت سیستمهای عامـل مجـازی احتیـا نـدارد ،زیـرا هـر

احتمالی اطالعات محرمانه یا اطالعات حساس دیگر ،هـراس

سیستم عامل از مطالبات سـایر سیسـتمهـای عامـل از سـرور

فراوان دارند و این ترس "مانع قابل توجهی در برابـر پـذیرش

فیزیکی آگاه است .کل این سیستم با یکدیگر به صورت یـک

سرویسهای ابری" توسط آنها است.

واحد به هم پیوسته کار مـیکننـد .در ایـن تحقیـق بررسـی و

این استدالل که مکانیزمهای امنیتـی کنـونی در رایـانش ابـری

مدلسازی امنیت ماشینهای مجازی در حالـت مجـازیسـازی

ناکافی است ،مسـئله قابـل تـوجهی اسـت .بسـیاری از ارائـه-

کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت .برقراری سطح خاصـی

دهندگان سرویسهای ابری از میزان آسیب پذیریهای امنیتـی

از امنیت در سرویسهای ابری ،نیاز به تیمیمگیری و سرمایه-

خود اطالع ندارند .بسـیاری از کـاربران ،بـه جـای اسـتفاده از

گذاری بهینه دارد .روشهای مختلفـی بـرای برقـراری امنیـت

ماشینهای مجازی از همان سخت افزار فیزیکی استفاده مـی-

وجود دارد که از جمله آنها مـیتـوان بـه اسـتفاده از سیسـتم

کنند و این موضوع میتواند به یک مهاجم اجازه دهـد حملـه

شناسایی ورود غیر مجاز ،3سیستم جلوگیری از نفوذ 4و دیواره

خود را به فوقناظر 0و روی تمام ماشینهای مجازی کـه روی

آتش 5اشاره کرد .البته باید به این نکته توجه شود که برقـراری

آن فوقناظر اجرا مـیشـوند گسـترش دهـد .در ایـن شـرایط،

امنیت توسط هر یک از این روشها نیازمند صر

هزینه و یـا

هنگامی که یک حمله مستقیم به یک ماشین بر روی یک فوق-

به عبارتی سرمایهگذاری در حوزه خرید ،نیب ،راه انـدازی و

ناظر انجام میشود ،ممکن است به طور غیر مستقیم به ماشـین

نگهداری ماژولهای سختافزاری و نرمافزاری آنها است .در

مجازی کاربر دیگر نیز سرایت کند .این پدیده در شـبکههـای

این تحقیق با مدلسازی رفتار کاربران و مهاجمین یک فوقناظر

سنتی معمولی وجود ندارد ،بلکه در آن یک مهاجم باید از یک

و تحلیل استراتژی و سود دهی هـر کـدام ،اسـتراتژی مناسـب

روش چند_تک مرحلهای 2برای حمله غیرمستقیم به چندکاربر

سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری روی مـاژولهـای امنیتـی

استفاده کند .بنابراین ،وابستگی امنیتی متقابل بین کاربران یـک

یک ماشین مجازی مورد بررسی قرار گرفته است.

فوقناظر ،ارائه دهندگان سرویسهای ابری را بـا یـک چـالش

از میان روشهـای موجـود بـرای مـدلسـازی سیاسـتهـای

جدی مواجه کرده است [.]0

سرمایهگذاری امنیتی در رایانش ابری ،مدلسازی و تحلیل این

مجازیسازی در محاسبات ابری به دو صورت کامل و نـاقص

سیستم با نظریه بازی با در نظر گرفتن چندین بازیکن هوشمند

شکل میگیرد .در مجازیسازی کامل از یـک نـوع نـرم افـزار

همواره مورد توجه بوده است [ .]1نحوه تخییص ماشینهـای

خاص با نام فوقناظر استفاده میشود .فوقناظر به طور مستقیم

مجازی به کاربران توسط ارائه دهنـدگان سـرویسهـای ابـری

با فضای دیسک و  UPCسرور فیزیکی ارتباط دارد .این نـرم-

تاثیر مستقیمی روی امنیت خـود کـاربر و سـایر کـاربرن یـک

افزار مانند یک سکو برای سیستم عامل سـرور مجـازی عمـل

فوقناظر دارد .هد

ما در ایـن نوشـتار اسـتفاده از دانـش بـه

میکند .فوقناظر ،هر سرور مجازی را به طور کامل مسـتقل و

دست آمده از این مدلسازی برای کمک به تیمیمسازی ارائه-
3
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دهندگان رایانش ابری در خیوص هزینه کرد روی ماژولهای

 .2مروری بر کارهای مرتبط

عمده مطالعات صورت گرفته در زمینه تامین امنیت سـرویس-

رایانش ابری شامل مجموعه متنوعی از فـنآوریهـا از جملـه

امنیتی ماشین مجازی است.
های ابری متکی بر رویکردهای سخت افزاری است که گـران
هســتند .در برخــی از مطالعــات ایــن حــوزه [ ،]6مــدلهــای
پیشـنهادی هوشـمندانه ،مناسـبتـرین مـاژول را از بـین همـه
ماژولهای ممکن برای تشخیص حمله انتخاب میکند .انتخاب
یک ماژول تشخیص خاص به جای استفاده از همه به صورت
موازی ،نه تنها منجر به کاهش میر

انرژی مـیشـود ،بلکـه

کارایی کلی سیستم مدافع را نیـز افـزایش مـیدهـد .در دسـته
دیگری از روشها [ ،]7بر اساس مقـادیر تعـادل نـش بدسـت
آمده در نظریه بازی ،حمله را از درخواستهای عادی متمـایز
کرده و شدت حمله و مبدأ آن را تعیین میکننـد و ایـن نتـای
میتواند در انتخاب ماژول مناسب بـرای ایجـاد امنیـت کمـک
کننده باشند.
در این مطالعه ،با فرض وجود مجازیسازی کامل ،با اسـتفاده
از تئوری بازی راه حل مناسبی بـرای تیـمیمگیـری در مـورد
سرمایهگذاری روی ماژولهای امنیتـی ارائـه مـیشـود .لـذا از
جمله تفاوتهای اصلی این تحقیق نسبت بـه سـایر مطالعـات
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

شبکهسازی و مجازیسازی است .بنـابراین ،نسـبت بـه طیـف
وســیعی از تهدیــدهای امنیتــی آســیبپــذیر اســت .برخــی از
مهمترین مسائل امنیتی که سیستمهای رایانش ابـری را تهدیـد
میکنند ناشی از تکنیکهای مجازیسـازی هسـتند .لـذا بـرای
برقراری این امنیت در رایانش ابری مـیبایسـت در خیـوص
نحوه و تعداد ماژولهای امنیتی تیمیمگیری و سرمایهگـذاری
کرد تا ایمنی سیستم در برابر حمالت احتمالی تامین شود.
لذا یک مسئله مهم در رایانش ابری چگونگی ایجـاد و ارتبـاط
نمونههای ماشینمجازی با ماژولهـای امنیتـی بـالقوه (دیـواره
آتش ،سیستمهای تشـخیص نفـوذ ،آنتـی ویـروس) اسـت .در
مطالعات پیشین ،روشهای زیادی بـرای حـل مسـاله بررسـی
امنیــت در رایــانش ابــری ،بررس ـی شــده اســت .بســیاری از
راهحلهای ارائه شده مربوط به تخییص ماشینهـای مجـازی
بر اساس تکنیکهای تعادل بار ،میر

انرژی و یا هر دو بوده

است [ 8و  .]9نظریه بازی تاکنون در برخی جنبههـای خـاص
رای ـانش ابــری ،از جملــه انعطــا پــذیری در قیمــتگــذاری
سرویسهای رایانش ابری [ ]01و تخییص ماشـینمجـازی و
تشخیص حمالت استفاده شده است [.]06-00

 .0استفاده از مدل بازی تکرار شونده جهت تحلیل.

جالپارتی و همکاران [ ،]07سـعی در حـل مسـئله تخیـیص

 .2استخرا کلیه تعادلهای نش در زمینه سرمایهگذاری یـا

منابع رایانش ابری با نظریه بازی داشته و در تحقیقـی مشـابه،

عدم سرمایهگـذاری در مـاژولهـای امنیتـی در شـرایط

وی 0و همکاران از تئوری بازی برای تخییص منابع ابـری بـه

مختلف.

دستگاههای با ظرفیت محدود اینترنـت اشـیاء اسـتفاده کردنـد

 .3اتخاذ تیمیم مناسب برای سرمایهگذاری در امنیت.

[ .]08بنابراین ،آنها به طور همزمان مشکل ارائه دهنده ابری را

بنابراین در بخش  2مروری بر کارهای مرتبط بیـان شـده و در

با بهینهسازی تخییص منابع رایانش ابـری حـل کردنـد و بـه

بخش 3این مقاله مدل سیستم در رایانش ابری و شرح جزئیات

ارائه دهنده خدمات اجازه دادند ضمن ایجاد امنیت در ماشـین

معماری ابری که در مدل بازی استفاده میشود ارائه مـیشـود.

مجازی قیمتهای تقریباً بهینه برای استفاده از ابر را بپردازد.

در بخش  0مدل بازی ،تجزیه و تحلیـل و نتیجـه بـازی بـرای

با تخییص منابع و راهاندازی یک ماشین مجازی در هر سرور،

سادهترین حالت و در نهایـت در بخـش  1بـه نتیجـهگیـری و

یک مهاجم میتواند اطالعات حساس را از جمله ترافیک وب

بررسی تاثیر بازی تکرارشونده در بحث ماشـینهـای مجـازی

و حتی کلیدهای رمزگذاری را مورد حملـه قـرار دهـد .بـدین

پرداخته شده است.
Wei
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منظور هان و همکارانش از تئوری بازی بـرای یـافتن بهتـرین

امنیت سایبری ماشین مجازی-به -ماشین مجازی میشوند که

روش برای کاهش چنین حمالتی استفاده کردهاند [.]09

 ismaHو همکاران در سال  ،2109با مدلسازی آن بـه عنـوان

در مطالعه  ilalaHو همکاران در سال  ،2108حالت خاصی از

یک بازی به مشکل تخییص استاتیک ماشین مجازی با آگاهی

ابرهای فدرال با استفاده از یک نظریه بازی بـر اسـاس سـطح

از دست دادن امنیت میپـردازد [ Prlahlalr .]20و همکـاران

امنیت و شهرت ارائهدهندگان خدمات ،مدل شـده اسـت .ایـن

در ســال  ،2109در تحقیقــی ،ســعی داشــتند مجموعــهای از

مدل ،ارائهدهندگان خدمات را تشویق به سرمایهگـذاری بـرای

استراتژیها را پیشنهاد کنند تا قوانینی را برای امنیت بر اسـاس

پیوستن به ابرهای فدرال کرده در حالی که امنیت آنها تضمین

نظریه بازی تنظیم کنند تا فـوقنـاظر را از تهدیـدات احتمـالی

میشود .نتای نشان میدهد که مدل توسـعه داده شـده باعـث

میون کند [.]21

حفظ سطح باالتر امنیت در شبکه میشود [.]21

 gliaو همکاران در سال  2121الگوریتمی ارائه دادهانـد کـه

در مطالعــهای توســط  lalralaو همک ـاران در ســال ،2109

در آن حمالت مبتنی بر آسیب پـذیریهـای مختلـف سیسـتم

الگوریتمی برای جایابی امن ماشین مجازی توسـعه داده شـده

عامل به عنوان استراتژیهای مختلف "حمله" در نظـر گرفتـه

که در آن یک ارائه دهنده ابر میتواند از مکانیزمهـای جایـابی

شده و توزیعهای مختلف سیستم عامل در یک شـبکه ماشـین

برای برقراری امنیت هوشمند آن استفاده کند .نتای شبیهسازی،

مجازی ،به عنوان اسـتراتژیهـای مختلـف "دفـاعی" در نظـر

نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی با استفاده از نظریـه بـازی

گرفتــه م ـیشــوند .نتــای نشــان م ـیدهــد کــه در مقایســه بــا

در مقایسه با رویکردهای موجـود ،افـزایش قابـل تـوجهی در

الگوریتمهای دیگر ،الگـوریتم پیشـنهادی توزیـع سیسـتمهـای

امنیت سرویسهای ابری را فراهم کرده است [.]20

عامل میتواند تمایل مهاجم در انتخاب استراتژی حملـه را در

در مطالعهای توسط  gHliaو همکاران در سال  ،2109به طـور

حدود  23/01درصد کاهش دهد [.]26

0

وقتی امنیت در مساله تخییص منابع در نظر گرفتـه شـود بـه

مورد بررسی قرار گرفته و برای بررسی و تجزیه و تحلیل هـر

دلیل نیاز به محافظت از سایر ماشینهای مجـازی ،ایـن طـرح

برنامه ،بازیکنان ،استراتژیها ،مدلهای بازی و

حتی بیشتر چـالش برانگیـز مـیشـود .در مطالعـهای توسـط

تعادل نش بر اساس نیازهای پیشنهادی تعیین شده است [.]22

 Ulralahsو همکاران در سـال  ،2121مکـانیزم بهینـه امنیـت

 enamliOو همکاران در سال  ،2109یک روش جدید بـرای

مبتنی بر چارچوب فرآیند تیمیمگیری نیمـه مـارکو  2مـدل

به حداقل رساندن حمله مهاجم به ماشین مجـازی را پیشـنهاد

شده که به صورت بهینه و پویا ،شرایط ماشینهای مجـازی را

میکنند .در این روش سیاستهای مختلف تخیـیص ماشـین

بر اساس نوع خدمات و ویژگـیهـای تیـادفی آنهـا ،هزینـه

مجازی با استفاده از یک رویکرد نظریه بـازی بـرای تجزیـه و

خدمات امنیتی ،هزینه مسدود کردن و هزینه مکان تعیین مـی-

تحلیل کمی مدل استفاده شده است .نتای نشان میدهد که بـه

کند [ .]27در مطالعهای توسط  iliusnaaHو همکاران در سال

منظور به حداقل رساندن بهرهوری مهاجم ،ارائه دهنده ابر باید

 ،2121یک سیستم دفـاعی یکپارچـه بـا ترکیـب ماشـینهـای

از سیاست تخییص احتمالی ماشین مجازی استفاده کند [.]23

مجازی در رایانش ابـری پیشـنهاد شـده و اثربخشـی سیسـتم

اختیاص چندین ماشین مجازی بر روی یک سرور به افزایش

پیشنهادی از نظر سیاستهای امنیتی مورد بحـث قـرار گرفتـه

استفاده از منابع رایانش ابری و کاهش هزینه عملکرد آن کمک

است .عالوه بر این ،در مدل پیشنهادی مسیرهای حمله بـالقوه

میکند .با این حال ،ماشینهـای مجـازی بـا سـطوح مختلـف

به صورت کمی تعیین شده تا برای مدلسازی تعامل مهـاجم-

امنیتی در یک سرور باعث ایجـاد خطـرات عمـده وابسـته بـه

مدافع ،از تئوری بازی تیادفی استفاده شـود .سیسـتم دفـاعی

1

2

گسترده روشهای نظریه بازی در شبکههای انسـان و ماشـین
سیستم ،اهدا

Human–Machine Networks

)Semi-Markov decision process (SMDP
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پویا پیشنهاد شده به شبکه کمک میکند تا بداند اقدامات امنیتی

جدول ( )0خالصهای از مطالعات مرتبط اخیر را نشان میدهد.

جدید در کدام مکان از شبکه باید بـه کـار گرفتـه شـود [.]28
جدول ( :)0مقایسه مهمترین روشهای تحلیلی نظریه بازی در حوزه امنیت رایانش ابری
سال

مرجع

2107

[]6

2109

[]20

2109

[]23

2109

[]20

2109

[]21

2121

[]7

2121

[]28

2120

[]26

2120

[]21

هد

رویکرد

معیارهای کارایی

مشخص کردن شدت و مبدا

بازی

سرعت و کارآیی

کاهش میر

حمله

غیرمشارکتی

تشخیص حمالت

افزایش کارایی سیستم

ایمنسازی ماشین مجازی در
مراکز داده ابری

به حداقل رساندن حمله به
ماشینهای مجازی
تخییص ماشین مجازی ایستا با
آگاهی از دست دادن امنیت
سایبری

الگوریتم
Previously Co
Located Users
First

نظریه بازی

نظریه بازی
two-player
zero-sum

اعمال خودکار امنیت
در برابر حمالت

تعدلد حمله ،هزینه،
میر

انرژی

امنیت سایبری

روشهای پر کاربرد
VBP

حمالت

تشخیص حمله

GTM-CSec

بهترین تعادل نش

وجود ماشین مجاژی

اصلی ندارد

قوانین امنیتی مناسب

انتخاب یک ماژول مناسب برای

ایجاد امنیت یک سیستم عامل با

تغییری در زیرساخت

برابر نفوذها و

تئوری بازی

honeypot

نیاز به هیچ گونه

احتمالی و طراحی

انتخاب ماژول با

برای مهاجرت  VMو استقرار

ماشینهای مجازی

برقراری امنیت در

احتمالی به فوق ناظر

تیادفی

مکان شدن حملهها به

شناسایی حمالت

tower defence

ابری با ترکیب استراتژی بهینه

انرژی و

کاهش احتمال هم

مانند

ایجاد امنیت در برابر تهدیدات

افزایش امنیت در محیط محاسبات

مزایا

عملکرد بهتر نسبت به

نظریه بازی

نظریه بازی

معایب

افزایش امنیت سیستم
با انتخاب اقدام
امنیتی مناسب

مدل بازی

کاهش انگیزه مهاجم

attackdefensE
)(CLOSURE

برای حمله به یک
سیستم عامل

کاهش میر

ارئه یک مدل تشکیل فدراسیون
ابر که سطح امنیت  CSPها را در
نظر میگیرد.

روش

Goal-

QuestionMetric
)(GQM

شهرت  CSPها

درصدی در تشخیص
حمله
معیارهای محدود برای
ارزیابی و اندازهگیری
امنیت در محل استقرار
ابرها
عدم بررسی سیاستهای
مختلف تخییص

VM

عدم بررسی استراتژی-
های تخییص پویا
نیاز به هوشنمدی کامل
سیستم در مورد
اطالعات شبکه و
استراتژی مهاجم

انرژی و

انتخاب ماژول از بین

افزایش کارایی سیستم

تعداد محدودی ماژول

مدافع

موردنظر

ایجاد سیستم پویای
یکپارچه برای تشخیص
حمالت استراتژیک در
شبکههای ابری

استفاده از یک بازی
تیادفی استاتیک و
عدم توانایی در کاهش
تعداد مهاجرتهای
ناکارآمد

به طور پویا استراتژی-

در نظر گرفتن تنها یک

های دفاعی در انتخاب

مهاجم و عدم کارایی

ماشین مجازی تغییر

مدل در افزایش تعداد

میکند.

مهاجمان

افزایش دقت مدل با
سطح امنیت در قبال

احتمال خطای 01

توجه به رضایت امنیتی
مشتریان ابر و شهرت
 CSPها در طول فرایند
ارزیابی

عدم ایجاد یک
 Security-SLAکارآمد و
قابل اندازهگیری و عدم
تاثیر هزینه
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 Application111تا  Applicationmnkیاد میشود .هر برنامـه

 .3مدل سیستم
برای مدلسازی سیستم فـرض مـیشـود در یـک زیرسـاخت
رایانش ابری عمومی ،یک فوقناظر با نـام  H1در حـال اجـرا
بوده و  nکاربر وجود دارد که بـا عالمـت U12 ،U11تـا U1n

مشخص میشوند .در این سیستم هر یک از آنها یک ماشـین
مجـازی را اجــرا مـیکننـد کــه با  VM12،VM11تــا VM1n

مشخص میشوند .در شـکل ( )0ایـن مـدل نشـان داده شـده
است .در این سیستم ،کاربر ،ماشینهای مجازی را که به عنوان
یک رابط در سیستم قرار دارنـد ،مـدیریت مـیکنـد .همچنـین
فرض میشود که کاربر ابری با حسن نیت عمل خواهـد کـرد
(یعنی کاری را انجام میدهد کـه بـیشتـرین امنیـت را بـرای
کاربر هد
هد

داشته باشد) .بنابراین ،در ایـن مقالـه فقـط کـاربر

مورد بررسی قرار داده میشود .یک سیستم عامل منفـرد

برای نشان دادن به سه شاخص نیاز دارد .شاخص سوم برنامه-
های اجرا شده توسط سیستم عامل را از یکدیگر متمایز مـی-
کند .شاخص دوم نمایانگر سیستم عامل یا ماشین مجازی بوده
و شاخص اول فوقناظر را نشان میدهد که برنامه در آن قـرار
دارد .هر کاربر ممکن است چندین نمونـه ماشـین مجـازی (و
چندین سیستم عامل) را اجرا کنـد ،امـا بـدون از دسـت دادن
کلیت مساله و برای ساده سازی فرض میشود کـه هـر کـاربر
یک ماشین مجازی را اجرا میکند .بنابراین ،طراحی شکل ()0
در واقع یک سادهسازی دقیق و یک ساختار مشترک برای یک
رایانش ابری عمومی بوده که دیاگرام توالی آن برای یک حالت
خاص با درنظر گرفتن یک کاربر و یک نرمافزار در شکل ()2
نشان داده شده است.

ممکن است چندین برنامه را اجرا کند کـه از آنهـا بـا عنـوان

شکل ( :)0مدل سیستم
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شکل ( :)2دیاگرام توالی یک مدل ساده شده سیستم با یک کاربر و یک نرمافزار
جدول ( :)2معرفی پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق

 .0مدل بازی

نماد

توضیحات
استراتژی ام (حمله به کاربر ام)

مدل بازی پیشنهادی در اینجـا شـبیه مـدل ارائـه شـده در []0

سرمایهگذاری روی امنیت

است .در این مدل چهار بازیکن وجـود دارد کـه شـامل یـک

عدم سرمایهگذاری روی امنیت

مهاجم و سه کاربر میباشد .ایـن چهـار بـازیکن از طریـق دو

هزینه کاربر ام در اتخاذ تیمیم موردنظر

فوقناظر در حال بازی هستند .شرایط بازی به گونـهای اسـت

احتمال موفقیت یک حمله روی کاربری که در امنیت

که هر بازیکن میتواند در هر انتخاب ،سـود خـود را حسـاب

سرمایهگذاری کرده

کرده و بهترین موقعیت را برای خود انتخاب کند .در طی ایـن

احتمال موفقیت یک حمله روی کاربری که در امنیت

انتخابهای پی در پی سرانجام هر بازیکن به تعادلی میرسـد
که در آن حالت بیشترین سود خود را کسب کرده است.
در این بازی ،مهاجم سه استراتژی برای حمله دارد .اسـتراتژی
اول حمله به کاربر ،)A1( 0اسـتراتژی دوم حملـه بـه کـاربر2
( )A2و استراتژی سوم حمله به کاربر )A3( 3اسـت .یکـی از
قوانین بازی این است که مهاجم در یک لحظـه فقـط بـه یـک
کاربر میتواند حمله کند .انتخابهای ممکن بـرای هـر کـاربر
سرمایهگـذاری یـا عـدم سـرمایهگـذاری (اسـتفاده از یکـی از

سرمایهگذاری نکرده
𝜋

احتمال حمله موفق روی یک فوق ناظر
هزینه سرمایهگذاری روی امنیت
سود کلی یک سرویس ابر
حمله به کاربر (استراتژی ) و عدم سرمایه گذاری
کاربر موردنظر در امنیت
حمله به کاربر (استراتژی ) و سرمایه گذاری کاربر
موردنظر در امنیت

ماژولهای امنیتی پیشفرض با پرداخت هزینه آن) روی امنیت

فرض کنید که کاربر 2به دنبال آن است که نتیجه بگیرد آیـا در

میباشد .برای سهولت در بررسی روابط و نتای ارائه شـده در

امنیت سرمایهگذاری کند یا خیر؟ این تیمیم در شرایطی اتخاذ

این بخش ،نمادها و پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق در

میشود کـه کـاربر 0تیـمیم بـه عـدم سـرمایهگـذاری (عـدم

جدول ( )2ارئه شده است.

پرداخت هزینـه و اسـتفاده از مـاژولهـای امنیتـی) و کـاربر3
تیمیم به سـرمایهگـذاری روی امنیـت دارد .در ایـن شـرایط
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مهاجم سه استراتژی  A2 ،A1و  A3را پـیش رو دارد .جـدول
( )3سود و زیان هر بازیکن و مهـاجم در تیـمیمگیـریهـای
مختلف را نشان میدهد .در این روابط فرض میشود که هزینه

 -اگــر

𝜋

𝜋

و

استراتژی ) (A1,Iیک تعادل نش مناسب است.
 -اگر سه شرط زیر برقرار باشد:

هر کاربر برای انتخاب هر تیمیم با  gنشان داده شـده رابطـه
زیر برقرار است [.]0

برقــرار باشــد،

𝜋

()3
𝜋

()0
از طرفی با تعریف احتماالت تعریف شده  Iqو  Iqمـیتـوان

یک تعادل نش مخلوط به صورت زیر نیز ارائه میشود:
𝜋

()0

نوشت [:]0
()2

()1

𝜋
𝜋

که در این روابط

جدول :3مدل بازی در حالت نرمال []0
User 2
)I(H2

()6

)N(H1
𝜋

𝜋

𝜋

A1

𝜋
𝜋

𝜋
𝜋

𝜋

 .0.0بازی تکرار شونده

𝜋

A2

𝜋
𝜋

Attacker

در تئوری بازی ،یک بازی تکراری ،بازی فرم گسترده است که
شامل تعدادی تکرار برخی از بازیهای پایه است .بـازیهـای

A3

تکرار شونده این ایده را به ذهن متبادر میکنند که بازیکن باید

در این روابط احتمال حمله موفـق روی یـک فـوقنـاظر نیـز

تأثیر فعلی خـود را بـر عملکردهـای دیگـر بازیکنـان در نظـر

) .اگـر سـود کلـی یـک

بگیرد .بازیهای تکراری بسـته بـه مـدت زمـان انجـام بـازی،

سرویس ابری برابر  Rباشد ،سود هـر کـاربر بعـد از انتخـاب

ممکن است به طور کلی به دو دسته محدود و نامحدود تقسیم

تیمیم مناسـب از محاسـبه تفاضـل  Rاز هزینـه ناشـی از آن

شوند .بازیهای محدود به بازیهایی گفته میشـود کـه در آن

انتخاب محاسبه میشود.

هر دو بازیکن بدانند که بازی در دورهای مشخیی (و محدود)

با توجه به نتای مطالعه [ ]0مشخص شده اسـت کـه همـواره

انجام میشود و بعد از آن به طور قطعی پایان مییابـد .بـازی-

) (A3,Nیک تعادل نش ممکن برای ایـن بـازی مـیباشـد .در

های نامحدود به بازیهایی گفته میشود که در آنها بـازی بـه

مطالعه مذکور با مقایسه سـایر حالـتهـای ممکـن بـا تعـادل

تعداد بینهایت انجام شده و بازیکنان بازی نمیدانند کـه چنـد

) (A3,Nدر نهایت چهار حالـت بـرای شناسـایی تعـادل نـش

دور بازی انجام میشود .حتی اگـر بـازی در هـر دور یکسـان

معرفی شده که در موارد زیر بیان شده است.

باشد ،تکرار آن بازی به تعداد محدود یا نامحدود ،میتواند بـه

همواره بین  1و  0است (

 -اگر

𝜋

𝜋

صحیح باشد ،استراتژی )(A3,N

یک تعادل نش مناسب است.
 -اگــر

𝜋

طور کلی منجر به نتای و همچنین استراتژیهای بهینـه بسـیار
متفاوت شود.

و

برقـــرار

باشند ،استراتژی ) (A2,Nیک تعادل نش مناسب است.

کاربر ممکن است یک سرویس ابری را بـرای مـدت طـوالنی
انتخاب کرده و مورد استفاده قرار دهد .لذا این سرویس ممکن
است بارها و از طریقهای مختلف مورد حمله قرار گیرد .ایـن
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موضع نشان میدهد که کاربر میبایست برای بهینه بودن هزینه

حاصل میشود.

انجام شده روی امنیت مرتبا استراتژی خود را تغییر دهد .ایـن
مهم لزوم بررسی بازی تکرار شـونده در سـرمایهگـذاری روی
امنیت را نشان میدهـد .در ادامـه حالـتهـای مختلفـی بـرای

𝜋

()00

طراحی بازی بررسی شده که طی آن هر کدام از اسـتراتژیهـا

([

𝜋
𝜋

)

(
])

بتوانند تعادل نش باشند.

) 𝜋

الف :فرض کنید برای تعادل نش بـودن ) ،(A3,Iطـراح بـازی
استراتژی زیر را برای بازی تکراری در نظر گرفته است:

()02

حمله نمی کند .اما اگر کـاربر 2تخطـی کـرد و بنـا بـه دالیـل
مختلف (از جمله مالی) تیـمیم بـه عـدم اسـتفاده از یکـی از
مکانیزمهای امنیتی تعبیه شـده را در دوره فعلـی داشـته باشـد
مهاجم به خود او (کاربر )2حملـه مـیکنـد ،در نتیجـه کـاربر

𝜋

([

) 𝜋
) 𝜋

]

(
(

) 𝜋
)

در مرحله اول ،مهاجم به کـاربر 3حملـه کـرده تـا زمـانی کـه
کاربر 2از یکی از مکانیزم های امنیتـی اسـتفاده نکـرده بـه آن

𝜋

(

(

در نتیجه داریم:
()03

)

𝜋

𝜋

(

با حل معادله فوق:
𝜋

()00

تیمیم میگیرد در امنیت سرمایه گذاری کند.

نمودار دلتا (احتمال تکـرار بـازی) بـرای مقـادیر مختلـف L2

سناریو :مهاجم به کاربر 3حمله میکند تا زمانی که کـاربر 2در

( )1<L2<100برای بازی تکراری در این حالت در شـکل ()3

امنیت سرمایه گذاری کند  .در این حالت بـا توجـه بـه مقـادیر

نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشـود ،مـیتـوان

نوشته شده در جدول ( )3میتوان نوشت:

گفت که با احتمال تکرار بازی بین  1/2تا  ،1/8استراتژیهـای
از پیش تعیین شده سرمایهگذاری یا عدمسرمایهگذاری میتواند

()7
جریمه :در صورت بـازی کـردن  Nتوسـط کـاربر ،2در هـر
مرحلهای ،مهاجم به خود کاربر 2حمله کند تا پایان بازی

( )L2افزایش می یابد احتمال تکرار بازی کمتر شده و کاربر با
همان سیاستهای قبلی به بازی خود ادامه میدهد .در هزینـه-
های پایین ،احتمال تکرار بازی افزایش مییابد و کاربر تمایـل

()8
در این حالت میزان وسوسه کاربر 2بـرای تخطـی در بـازی از
) (A3,Iبه ) (A3,Nمقدار زیر میباشد:
()9

منجر به یک تعادل نش مناسب شـده و هرچـه مقـدار هزینـه

𝜋

دارد مرتبا استراتژی خود را تغییر داده و شرایط مطلوب امنیتی
خود را تامین کند.

𝜋

لذا اگر دلتا مقدار احتمال تکرار در بازی تکرار شونده را نشان
دهد ،برای محاسبه مقدار احتمال تکرار میتوان نوشت:
()01
در ادامه با جایگـذاری مقـادیر  uاز جـدول ( ،)3رابطـه ()00
حاصل شده و در ادامه با سادهسازی این معادلـه ،رابطـه ()02
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L2

شکل ( :)3تغییرات احتمال

با توجه به بازه پتانسیل جریمه کاربر2

مدلسازی امنیت ماشینهای مجازی در ابر با استفاده از تئوری بازی تکرار شونده 00

میتوان گفت که بازی ) (A3,Iتعادل

لذا با مقدار
نش میباشد.

مثال :برای بررسـی بـازی تکـرار شـونده مسـئله را بـا فـرض
مورد بررسی قرار میدهیم .با توجـه بـه پارامترهـای
این مثال جدول سود و زیان مربوط به این بازی در جدول ()0
خالصه خواهد شد .با توجه به این بازی تک مرحلـهای چـون
شرط  0گفته شده در این حالت صدق میکند ،لذا تعادل نـش
در این حالت ) (A3,Nمیباشد .نمودار درختی ایـن بـازی در
تکرارهای بیشتر ،اگر شروع کننده مهاجم باشد ،در شـکل ()0

()06
در این حالت میزان وسوسـه کـاربر 2بـرای تخطـی در بـازی
بــه

از

مقــدار

 1.5-0.9است.
()07
در ادامه مقدار احتمال تکرار بازی برای بررسی این تعادل نش
با کمک رابطه ( )08محاسبه میشود.

نشان داده شده است.
جدول ( :)0جدول سود و زیان به ازای
User 2

()08

)I(H

)N(H

( 0/0و )1/0

(1/7و )0/2

A1

( - 1/9و )3

(  -6/1و )8/10

A2

( 1/9و )01/2

( 0/1و )01

A3

)

(

Attacker

لذا با مقدار

میتوان گفت که بـازی ) (A3,Iبـا فـرض

تعادل نش میباشد.
ب :فرض کنید برای تعادل نـش بـودن ) (A3,Nطـراح بـازی
استراتژی زیر را برای بازی تکراری در نظر گرفته است:
در تکرار اول کاربر 2در عدم امنیت سرمایهگـذاری مـیکنـد و
مهاجم تا زمانی که به کاربر 3حمله کند کاربر 2استراتژی خود
را تغییر ندهد .اما اگر مهاجم تخطـی کـرد ،کـاربر 2در امنیـت
سرمایهگذاری میکند.
سناریو :کاربر 2در عدم امنیت سرمایهگذاری میکند تـا زمـانی
شکل ( :)0نمودار درختی در بازی تکرارشونده با شروع بازی توسط
مهاجم

سناریو :مهاجم به کاربر 3حمله میکند تا زمانی که کـاربر 2در

که مهاجم به کاربر 3حمله کند:
()09
جریمه :در صورت حمله مهاجم به کاربر ،2در هر مرحلـهای،

امنیت سرمایهگذاری کند:

کاربر 2در امنیت سرمایهگذاری میکند.

()01

()21

جریمـه :در صـورت بـازی کــردن  Nتوسـط کـاربر ،2در هــر

در این حالت میزان وسوسه مهاجم بـرای تخطـی در بـازی از

مرحلهای ،مهاجم به خود کاربر 2حمله کند تا پایان بازی

) (A3,Nبه ) (A2,Nمقدار زیر میباشد:
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لذا با مقدار

𝜋

()20

لذا برای محاسبه مقدار احتمال تکرار میتوان نوشت:

میتوان گفت

که بازی ) (A3,Nتعادل نش میباشد .با روش نشان داده شـده
در شرایط مختلف و با طراحی استراتژی مناسب میتـوان هـر
یــک از شــش حالــت موجــود در بــازی را در یــک بــازی

()22

تکرارشونده به عنوان تعادل نش معرفی کرد.
در ادامه مشابه فرآیند اجرا شده برای معادله ( )02میتـوان بـا

1.2
1

جایگــذاری مقــادیر  uاز جــدول ( )3بــه معادلــه ( )23و بــا

0.8

𝜋

0.4

([

0.2

)

()23

𝜋
𝜋
𝜋

])

0

(

100

()20
)

()21

با توجه به بازه پتانسیل جریمه کاربر2

 .1نتیجهگیری

𝜋
𝜋

𝜋

ویژگیهای منحیـر بـه فـرد یـک سـاختار رایـانش ابـری و

(

مجازیسازی کامل میتواند زمینههای جدیـد حملـه را فـراهم
کند .همانطور که پیش از این گفته شد ،ساختار ابر فرصتهای

𝜋

𝜋

(

با حل معادله فوق:
()26

60

شکل ( :)1تغییرات احتمال

در نتیجه داریم:
)

80

40

20

0

L2

𝜋
𝜋

𝛿

سادهسازی آن به معادله ( )20دست یافت:

0.6

جدی ـدی بــرای اتخــاذ تیــمیم مناســب توســط کــاربران در
خیوص سرمایهگذاری روی یکـی از مـاژولهـای امنیتـی (و
پرداخت هزینه) در نتیجـه اقـدام مهاجمـان را مـیدهـد .ارائـه

𝜋
𝜋

𝜋

دهندگان خدمات ابری ممکن اسـت بـا صـر

هزینـه بابـت

ماژولهای نرمافزاری یا سختافزاری آسیبپذیریهای خود را

نمـودار دلتـا بـرای مقـادیر مختلـف ( L2بـا توجـه بـه اینکــه

کاهش دهند و از اثرات حمله و نشر آن به سـایر ماشـینهـای

 L1<L2<L3لــذا  )1<L2<100بــرای بــازی تکــراری در ایــن

مجازی جلوگیری کنند ،اما این جنگ ادامه داشته و بستگی بـه

حالت در شکل ( )3نشان داده شده است.

استراتژیهـای متقابـل کـاربران سـرویسهـای ابـری ،حملـه

در توضیح نمودار ارائه شده در شکل ( )1مـیتـوان گفـت ،بـا

کنندگان و هزینههای متحمل شـده توسـط هـر یـک از آنهـا

توجه به روابط ارائه شده در بخش تعادل نش مختلط ،بـه ازای

است .بسیاری از ارائه دهندگان ابری ممکن است به میزان قابل

 Lبین  0تا  (A3,N) ،20خـود تعـادل نـش بـوده و لـذا هـیچ

توجهی ایمنتر از آنچه تیور مـیکننـد نباشـند و بسـیاری از

وسوسه ای در جریان بازی تکراری حاکم نیست ولی با افزایش

مشتریان از نقاط ضعف بالقوه موجود در ابری ابراز بیاطالعی

مقدار  Lبا شروع تعادل نش مختلط حاکم بـر بـازی مـیتـوان

کنند .یکی از موضوعاتی که در این مقاله به آن پرداختـه شـد،

انتظار داشت که وسوسه بازیکن برای سرپیچی از قانون حاکم

مسئله ورود کاربر جدید بوده که در صورت اتخاذ تیمیم عدم

بر بازی با افزایش مقدار هزینه ،افزایش مییاید.

سرمایهگذاری در امنیت (عدم پرداخت هزینه و استفاده از یکی

03 مدلسازی امنیت ماشینهای مجازی در ابر با استفاده از تئوری بازی تکرار شونده

 مناسـبتـرین، احتماالت حملـه و هزینـه ناشـی از آن،امنیتی

از ماژولهای امنیتی) توسط یک کاربر ممکن است تهدیدهای

استراتژی (تکرار بازی و بازبینی سیاستهای امنیتی موجـود و

 همانطور که نشـان داده.امنیتی بر کاربر دیگر نیز تأثیر بگذارد

یا ادامه روند قبلی) را اتخاذ کرده و به بهترین نتیجـه از لحـاظ

شد استراتژی تعادل نش نسبت به عوامل خارجی و تیمیمات

 به عنـوان کـار آینـده مـیتـوان.هزینه و امنیت دست پیدا کند

سایر کاربران حساسیت بیشتری نسبت به شـرایط اولیـه ماننـد

هزینه مختلف حمـالت و تـاثیرات آنهـا را متفـاوت در نظـر

 بـدیهی.ضرر احتمالی کاربران یا هزینـه سـرمایهگـذاری دارد

گرفته و استراتژیهـای کـاربر در خیـوص انتخـاب یکـی از

)" درe( است که مقـدار "هزینـه سـرمایهگـذاری روی امنیـت

ماژولهای امنیتی را نیز به صورت فازی مـدل کـرد تـا نتـای

، بنـابراین بـرای کـاربران.تعیین تعادل نش نقـش مهمـی دارد

جزئیتری از تاثیر متقابل سیاسـتهـای امنیتـی و هزینـههـای

) (احتمال حمله موفق روی یک فوق ناظرπ  وe آگاهی از مقادیر

.پرداختی به دست آید

میتواند در تیمیمگیری در مورد اینکه آیا ماژولهای امنیتـی

 نویسندگان اعالم می کنند که هیچ تعارض منـافعی:تعارض منافع
.ندارند

،هزینه کم

پیشنهادی رایانش ابری ابزاری مفید بوده تا با صر

.امنیت مناسب را در پی داشته باشد میتواند بسیار مهـم باشـد
نتای حاصل از تحلیل وپیادهسازی به کاربر تازه وارد سرویس
ابری کمک میکند تا با در نظر گـرفتن هزینـه سـرویسهـای
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