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ضٌاسایي ساهاًِ ّذف ،یکي اس اقذاهات اٍلیِ ٍ اصلي در بسیاری اس حوالت سایبزی است .با ایي حال ،غیزهتغیزبَدى تٌظیوات
ضبکِ ٍ هیشباًْا ایي اهکاى را بِ هْاجواى هیذّذ تا بتَاًٌذ با ضٌاسایي تذریجي ٍ تَسیغ ضذُ ،ساهاًِّای ّذف را بِ ضکل
دقیق ٍ کاهلي ضٌاسایي ًوَدُ ٍ حوالت آگاّاًْای را بز رٍی آًْا اًجام دٌّذ.
دفاع هبتٌي بز ّذف هتحزک ،یک رٍیکزد دفاػي فؼاالًِ هبتٌي بز تغییز پَیای تٌظیوات ضبکِ ٍ ساهاًِ ّاست .ایي تغییزات
هیبایست سزیغ ،غیزقابل پیطبیٌي ٍ ،کوسزبار بَدُ ٍ در ػیي حال بز رٍی ػولکزد ٍ هاهَریت ساهاًْْا تاثیز هٌفي ًذاضتِ
باضذ .در ایي ارائِ ،دفاع هبتٌي بز ّذف هتحزک هؼزفي گزدیذُ ٍ چٌذیي تکٌیک در ایي حَسُ هؼزفي خَاّذ گزدیذ .اس جولِ
ایي تکٌیکْا ،رٍش تغییز تصادفي  IPاست کِ با ّذف ضکست حوالت در هزحلِ ضٌاسایي اًجام هیپذیزد .چالص تحقیقاتي
ایي تکٌیک ،تغییز سزیغ ٍ غیزقابل پیطبیٌي  IPسیستوْا با در ًظز گزفتي هحذٍدیتْای اهٌیتي ٍ ػولکزدی ساسهاًْاٍ ،
ّوچٌیي ارسیابي کوي هیشاى اثزبخطي ایي رٍش در بزابز حوالت هختلف اس جولِ اًتطار کزم در ضبکْْاست.
تکٌیک دیگز در ایي حَسُ ،تغییز تصادفي هسیزّای ضبکِ است ،کِ با ّذف ضکست حوالت هٌؼذستزسي ٍ سایز حوالت
ضبکْای اًجام هیپذیزد .چالص تحقیقاتي ایي تکٌیک ،ضٌاسایي پاراهتزّای هتغیز با تَجِ بِ تَاًاییْای هْاجن ٍ اًتخاب
هسیزّای حائش ضزایط ٍ ّوچٌیي ارسیابي هیشاى اثزبخطي ایي رٍضْا در بزابز حوالت ضبکْای است .ػالٍُ بز ایي دٍ تکٌیک،
تکٌیکْای هبتٌي بز  MTDدیگزی ًیش بِ اختصار هؼزفي خَاٌّذ ضذ.
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