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امروزه شاهد پیشرفت و گسترش دانش ،امکانات ،و انگیزه مهاجمان برای دزدی اطالعات و خرابکاری در شرکتهای بزرگ و
سازمانهای مهم هستیم .این موضوع موجب شکلگیری نسل جدیدی از تهدیدات به نام "تهدیدات پیشرفته پایا" شده است.
در این گونه تهدیدات ،مهاجم سعي دارد برای دستیبابي به هدف نهایي خود ،در طول اجرای گامهای حمله ،تا حد امکان ،هیچ
اثری از خود بروز ندهد .لذا در گامهایي از حمله که نمود شبکهای دارند ،سعي ميکند که اهداف خود را در قالب جریانهای
قانوني و متداول محقق کند .این رویکرد ،معموال راهکارهای مبتني بر سوء استفاده را بياثر کرده و راهکارهای مبتني بر
ناهنجاری را با چالشهای اساسي روبرو ميکند .در این پایاننامه ،جریانهای مشکوک ولي قانوني را که اغلب در تهدیدات
پیشرفته پایا مشاهده ميشوند ،از طریق تحلیل برخط دادههای رفتاری کاربران ،که از سطح شبکه و میزبانها استخراج شده،
کشف ميکنیم .حجم بسیار باالی دادههای مورد استفاده برای تحلیل ،ایجاب ميکندکه روش مورد استفاده باید بتواند با
کمینه نوع دادههای مورد نیاز و بدون نیاز به ذخیرهسازی دادههای دریافتي ،مدلهای رفتاری را شکل داده و انواع ناهنجاری-
های بافتاری را کشف کند .به نظر مي رسد بسیاری از رفتارهای مجرمانه که در سطح میزبان یا شبکه عادی و قانوني تلقي
مي شوند ،حداقل موجب یک نوع ناهنجاری بافتاری در ترکیب این دو محیط ميشوند؛ لذا روش ارائه شده در این پایاننامه
ميتواند برخي از فنروشهای مخفیانه مهاجمان را که در حوزه جریانهای شبکه نمودی هر چند قانوني دارند ،کشف کند .در
نهایت ،صورت مسألهای که امروزه ،تهدیدات پیشرفته پایا ،با فنروشهای مخفیانه و بعضاً غیررایانهای خود برای جامعهی
امنیتي گشودهاست ،کشف کارا و برخط انواع ناهنجاریهای بافتاری در گستره تمام اطالعات رایانهای و غیررایانهای سازمان
است.
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