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چکیده
یکی از چالشهای اساسی در طرحریزی عملیات سایبری ،تعیین مأموریتهای افراد ،متناسب با شرایط جسمی ،روحی و روانی آنها ،قبل
از بهکارگیری در عملیات است .با توجه به حساسیتهای مأموریتهای سایبری و افزایش درصد موفقیت آنها ،عالوهبر مباحث فنی ،درک
صحیح از شرایط افراد انکارناپذیر است؛ نظریه زیستآهنگ ،یکی از شاخههای نوین علم است که به برسی ویژگیهای روحی ،فکری ،جسمانی
و درونی افراد میپردازد .در این مقاله عالوهبر مدلسازی دورههای تناوب چهار چرخه زیستآهنگ براساس مدل مارکوف ،مأموریتهای یک
عملیات سایبری برای طرحر یزی در مدل پیشنهادی ،استخراج شده و فرماندهان با مراجعه به این مدل ،نیروهای خود را در مأموریتهای
متناسب با شرایط زیستآهنگ آنها بهکارگیری میکنند .بهمنظور تعیین میزان تطابق مدل نظری ارائهشده با نظر متخصصان سایبری ،روش
انجام پژوهش توصیفی– تحلیلی با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه بوده و از نظرات  03متخصص حوزه سایبری استفاده شده است .نتایج نشان
میدهد که تقسیم مأموریتها براساس مدل مارکوف زیستآهنگ با نظر خبرگان مطابقت داشته و میتوان با استفاده از این مدل کارایی را در
بهره گیری مناسب از متخصصان در عملیات سایبری افزایش داد .نتایج و دستاوردهای این تحقیق را میتوان به سایر حوزههای مختلف عملیات
سایبری نیز تعمیم داد.
کلمات کلیدی :زیستآهنگ ،عملیات سایبری ،سیستم تصمیمیار فرماندهی ،مدل مارکوف

 -1مقدمه
امروزه با توجه به پیشرفتهای همهجانبه در بخشهاای مختلاف
سازمانی ،تأکید زیادی بر توجاه باه جنباه هاای مختلاف نیاروی
انسانی اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی شده است تا بتوان نتایج آنرا
در جهاات افاازایش و بیشااینهنمااودن میاازان بهاارهوری فااردی و
سازمانی بهکار گرفت [ .]1یکی از شاخه های علوم ،شناختی است
که انسان به عنوان یک مدیر از خود در زمینههای مختلف روانای،
جسمی ،اجتماعی بهدست آورده و به مدد آن خود را از بسیاری از
بحران ها نجات می دهد .نظریه زیستآهنگ 1روشی است کاه باه
شناخت تغییراتی منظم و متناوب در رفتار و توانااییهاای آدمای
منجر میشاود [ .]2یکای از اساسایتارین موواوعات در زمیناه
*

ایمیل نویسنده مسئولArkeshvari@ihu.ac.ir :
1- Biorhythm

ارزیابی میزان کارایی نیروی انسانی ،توجه به زیستآهناگ افاراد
شاغل در یک سازمان از سوی واحد منابع انسانی و مدیریت است.
زیستآهنگ یکی از جدیدترین مباحث در ارگونومی ذهنی اسات
که باا شاناخت جنباههاای جسامی ،عااطفی و ذهنای افاراد در
باالبردن میزان کارایی افراد حین فعالیتهاایی همواون نظاامی،
اطالعاتی و سایبری مؤثر است .در انسان و سایر پستانداران ،یک
ساعت شبانهروزی در هیپوتاالموس فوقانی قرار دارد [ ]0که انرژی
فیزیکی ،حاالت روحی و ووعیت احساسات ،توان فکاری ،قادرت
یادگیری و حتی حس ششم ما همه به شاکل دورهای توساط آن
کم و زیاد مای شاوند [ .]4بار ایان اسااس ،هارگوناه مادیریت و
فرماندهی افراد مستلزم شناخت زیستآهنگ آنان است .هادف از
ترسیم چرخه های زیست آهناگ تعیاین و محاسابه چرخاههاای
ریتمی افراد و تعیین تأثیر ریاتمهاا بار حااالت فاردی ،محاسابه
روزهای بهینه و بحرانی ،اجرای بهیناه فعالیات هاا ،عادم اجارای
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برخی فعالیتها در اوقات بحرانی و پیشبینی زمانهاای واعف و
قدرت است [.]4
با توجه به گستردگی فضای سایبر و افزایش حمالت سایبری
در سازمانها و کشورها بهخصوص علیه زیرسااختهاای حیااتی،
نیاز است فرماندهان ،مدیران و گاروههاای عملیااتی ایان حاوزه،
عالوهبر آماادگی فنای بارای اجارای عملیاات مختلاف ساایبری،
شناختی از ووعیت زیستآهنگ کارکنان و مدیران داشته باشند.
یکاای از اساس ایتاارین مراحاال اجاارای یااک عملیااات سااایبری،
طرحریزی آن اسات؛ بارای طارحریازی یاک عملیاات ساایبری،
گزینه های مطلوب 1متعددی در اختیار طراح است که متناسب با
شرایط ،ویژگیها و قابلیت های بالقوه در دساترس ،2مایتواناد از
آنها استفاده نماید و این گزینههای مطلوب را در عملیات رصد و
شناسایی ،پدافندی و آفندی مورد استفاده قرار گیرد .با شاناخت
کافی از تخصص ،دانش و ووعیتهای زیستآهنگ افراد ،میتوان
در زمان عملیات براساس ووعیتهای افراد و مأموریتها ،بهترین
طرحریزی صورت گیرد تا از این طریق میازان موفقیات عملیاات
سایبری افزایش یابد .هدف اصلی این مقاله ،ارائه مدلی اسات کاه
براساس آن بتوان بخشی از مأموریتهای یک عملیات ساایبری را
با استفاده از قابلیتهای نظریه زیستآهنگ و مدل مارکوف باین
افراد شرکتکننده در عملیات ،به نحوی تقسیم نمود که حاداکرر
اثربخشی را در زمان عملیات داشته باشند .در این مقاله ،همونین
مشخص می شود که چه ویژگیهایی از یاک مأموریات ساایبری،
جهت به کارگیری در مدل مورد نظر (ترکیب زیستآهنگ و مدل
مارکوف) ،مهم است تا براسااس آنهاا ،مأموریات ماورد نظار باه
مناسبترین فرد واگذار گردد.
لذا با توجه به موووع تحقیق ،در بخش  2این مقاله ،ادبیاات
موووع و پیشزمینه تحقیق در نظریه زیستآهنگ کاربردهای آن
در سایر حوزهها بیان شده اسات .در بخاش  ،0مادل پیشانهادی
فرماناادهی طاارحریاازی عملیااات سااایبری مبتناای باار نظریااه
زیست آهنگ تشریح می گردد و نتایج ارزیابی مدل براسااس نظار
متخصصان سایبری در بخش  4بیان شده و در پایان نتیجهگیری
پژوهش مطرح میشود.

 -2ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
در این بخش ،نظریه زیست آهنگ و ویژگی های آن تشریح شده و
در بخش بعدی اهمیت طرح ریزی عملیات سایبری و یاک نموناه
آن ارائه شده است.

 -1-2نظریه زیستآهنگ
براساس نظریه زیستآهناگ ،هرکادام از چرخاههاای جسامانی،
فکری ،حسی و درونی از روز تولد شروع شاده و باهصاورت ماوج
سینوسی متناوب حرکت میکنند .هریک از این چرخاههاا دارای
یک دوره زمانی ثابت و دارای سه مرحلاه؛ شاارژ (مربات ،فعاال)،
گذار (بحران) و منفی (دشارژ ،غیرفعال) اسات کاه در شاکل ()1
مشاهده میشود .بر این اساس ،روزهایی که این چرخهها در نقاط
باالی خط صفر قرار دارند جز روزهای موفق بهشمار میروناد کاه
توانایی افراد در حد مطلوبی قرار دارد .روزهای غیرفعاال منحنای
نیز شامل روزهایی است که منحنی در زیرخط صفر قارار خواهاد
داشاات .فاارد در آن روزهااا کاام اناارژی و دارای کسااالت اساات.
خطرناکترین این روز ها مواقعی است که منحنای زیساتآهناگ
نزدیک به خط صفر و در حاال گاذر از مرحلاه فعاال باه مرحلاه
غیرفعال است .به عبارت دیگر ،خطرنااک تارین زماان مرباوط باه
روزهای بحرانی است [.]5

شکل ( :)1ناحیههای مختلف در چرخه زیستآهنگ

روز بحرانی هر چرخه سبب ناپایداری ،تزلزل ،شوک و کاهش
عملکرد در توانایی های چرخه موجود در این ناحیه مایشاود .در
بررسیهای متعدد نشان دادهشده است کاه روزهاای بحرانای 76
ساعت (به اعتقاد برخی از پژوهشگران  61ساعت) طول میکشد.
در نمودار زیست آهنگ ،روزهایی با عناوان روزهاای صافر وجاود
دارند که چرخه از موقعیت منفی به مربت وارد میشود و از خاط
مبنا میگاذرد کاه آنرا روز صافر ماینامناد .روز صافر از لحاا
حساسیت ،از دوره بحرانی وعیفتر است [ .]7هماانطاور کاه در
شکل ( )2مشاهده می شود ،تمام منحنایهاای زیساتآهناگ باا
یکدیگر از صفر شروع و هریک با تناوبی مشخص ادامه مییابند .بر
فرماندهان واجب است تا با طراحی جادول زیسات آهناگ بارای
نیروهای زیردست خود ،تمام این بحرانهای دوگانه و ساهگاناه را
شناخته و با استناد به آنها بهتارین باه کاارگیری را از نیروهاای
تحتنظر خود داشته باشند.

1- Desired Effects
2- Capabilities Potentially Available
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برای گروه مجری و حامیان آن خواهد داشت؛ بنابراین ،بسیار مهم
است که متناسب با ناوع مأموریات ،در انتخااب فارد باه شارایط
ویژگیهایی مرل تخصاص ،فکار ،قاوه تخیال ،روحیاه و تعامال و
فعالیت های گروهی توجه ویژه ای شود تا درصد موفقیت عملیاات
باال رفته و مجریان بتوانند به نحوه مطلوب ،مطابق با شرح وظایف
مأموریت ،انجام وظیفه نمایند.

شکل ( :)2چرخههای زیستآهنگ

 -2-2طرحریزی عملیات سایبری
فضای سایبری یک قلمرو جهانی در محیط اطالعاتی است کاه از
شبکه وابسته بههم از زیرسااختهاای فنااوری اطالعاات ،شاامل
اینترنت ،شبکههای مخابراتی ،سامانههای رایانهای و پردازشگرها و
کنترلرهااای جاسااازیشااده 1تشااکیل شااده اساات [ .]6عملیااات
اطالعاتی بهکارگیری یکپارچه قابلیتهای اصلی جنگ الکترونیک،
عملیات شبکه رایانه ای ،عملیات روانای ،فریاب نظاامی و امنیات
عملیات ،هماهنگ با قابلیتهای پشتیبانی مشخص و قابلیتهاای
ماارتبط باارای تأثیرگاااذاری ،2اخااتالل ،0خااارابکااردن 4یاااا
دراختیارگرفتن ،5فرآیند تصمیم سازی انسانی و خودکاار دشامن،
در عین حفاظت از آنوه خود داریم؛ بنابراین ،عملیاات در فضاای
سایبری شامل عملیات در سه بعد فیزیکای ،اطالعااتی و انساانی
است [.]6-8
نسبت به عملیات نظامی ،طرح ریزی عملیات ساایبری دارای
ویژگیها و حساسیتهای خاصی است؛ عملیات سایبری میتواناد
در محدوده جغرافیایی و زمان مشخصی بهصورت مخفیانه و بدون
اطالع رقیب ،با جزئیات دقیق و فنی عملیاتی ،توسط عامالهاای
انسانی و نرم افزاری با سطح خبرگی مشخص انجام گیارد؛ نتیجاه
عملیات سایبری می تواناد تاأثیرات مساتقیم و غیرمساتقیمی در
هدف و سایر مؤلفههاای مارتبط باا آن هادف ایجااد نمایاد [.]9
بهعنوان نمونه ،در حمله سایبری به یاک باناک ،عاالوهبار ایجااد
حمله منع سرویس و ورر مالی ،می تواند باعاث گساترش حملاه
مورد نظر به سایر سازمان ارگان های مرتبط به باناک ماورد نظار
شود یا در حمله سایبری به نیروگاه ،بسیار مهم است که وساعت،
نوع عملیات و میزان دستکاری مشخص و قابل کنتارل اسات؛ در
غیر این صورت ،تبعات سیاسای ،اقتصاادی ،اجتمااعی و حقاوقی
1- Embedded
2- Influence
3- Disrupt
4- Corrupt
5- Usurp

برای طرح ریزی و انجام یک عملیات سایبری ،براساس ناوع و
شرایط هدف ،مجموعه مأموریات و اقاداماتی تعریاف مای گاردد.
برخی از این مأموریتها تخصصی و برخی عماومی حاوزه فضاای
سایبری هستند .بهعنوان مرال ،برای رصد و جمع آوری اطالعاات
از منابع آشکار ،عموماً افراد یک گروه می توانند این اقدام را انجام
دهند درصورتیکه استفاده و بهکارگیری از یک نرمافزار خاص و یا
یک فن منحصربه فرد برای انجام یک مأموریت ویژه ،توساط یاک
فرد مشخص صورت می گیارد و نمای تاوان ایان مأموریات را باه
دیگری واگذار کرد .لذا ،در این مقالاه باا مطالعاه مأموریاتهاای
عمومی عملیات سایبری که توانایی انجام آنها توساط چناد نفار
امکااانپااذیر اساات ،احصاااء شاادهانااد .در جاادول ( )1برخاای از
مأموریتهای عمومی یک عملیات سایبری ،شرح داده شده اسات
که فرمانده عملیات سایبری متناسب با مأموریتهای بیاانشاده،
طرحریزی عملیات نموده و افاراد را متناساب باا تخصاص و ناوع
مأموریت و سایر نیازمندیهای عملیات بهکارگیری مینماید.

 -9-2بررسی کارهای مرتبط و پیشینه تحقیق
تاکنون مطالعات متعددی درخصوص تأثیر زیستآهنگ بر کارایی
افراد در محیطهای کار صاورت پذیرفتاه اسات .در یاک مطالعاه
[ ،]13تأثیر دورههای زیستآهناگ بار وقاوع حاوادغ شاغلی در
صنایع فلزی انجام شده اسات .در ایان تحقیاق نشاان داده شاده
است که در مواقعی که افراد در بخش منفای و روزهاای بحرانای
دورههای زیستی قرار داشتند ،وقوع حادثه بیشتر بوده است .طبق
نتایج این تحقیاق ،ورزشاکارانی کاه در موقعیات مربات سایکل
جسمانی قرار داشتند دارای عملکارد ورزشای بهتاری بودناد .در
تحقیق انجامشده توسط دارابپور بررسی تأثیر زیساتآهناگ بار
تصامیمگیااری و ماادیریت افااراد صااورت پذیرفتااه اساات [ .]4در
تحقیقی که توساط احساانی و پارساا صاورت گرفات 23 ،نفار از
کارکنان شرکت قطعات تولیدی کارخانه های خودروسازی را بعاد
از انجام آزمایشهای روحی و عملکردی مورد بررسای قراردادناد،
نتایج این تحقیق نشان داد کاه  % 63از افاراد ماورد آزماایش در
روزهای بحرانی خود دچار کاهش عملکرد شدند .همونین% 65 ،
این افراد در روزهای بحرانی ،کاهش بهرهوری داشتند [.]11
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جدول ( :)1برخی از مأموریتهای یک عملیات سایبری
ردیف

عنوان مأموریت

شرح وظایف و اقدامات

1

مدیریت عملیات سایبری
مدیر گروههای مختلف عملیات
سایبری

0

جمعآوری ،شناسایی و رصد

مدیریت عملیات و همکاری و همفکری با گروهها و ارایه گزارشهای عملیات به ردههای مربوطه
مدیریت انجام بخشهایی از مأموریتهای عملیات مانند گروههای برنامهنویسی و اکسپلویت ،رصد و شناسایی ،تحلیل و
آنالیز ،پشتیبانی فنی ،پشتیبانی اداری و سایر گروهها متناسب با نیاز عملیات
بررسی و رصد هدف و گردآوری نیازمندیهای عملیاتی گروههای عملیات با بهرهگیری از روشهای مختلف جمعآوری
اطالعات آشکار و پنهان و ابزارهای مرتبط

2

4
5
7
6
8
9

طراحی و تحلیل نتایج رصد و
شناسایی
برنامهنویسی و طراح اکسپلویت
سناریونویسی و نظریهپردازی
عناصر پشتیبانی و فنی
عناصر پشتیبانی و اداری
پشتیبانی عملیات

دستهبندی و تحلیل اطالعات متناسب با نیازهای گروههای عملیاتی و اریه راهکارهای عملیاتی و اجرایی
طراحی و برنامهنویسی ماژولهای نرمافزاری مورد نیاز عملیات و گروههای عملیاتی و بهرهبرداری از ابزارهای مورد نیاز
طراحی و ارایه سناریوهای مختلف اجرایی عملیات ،نظریهپردازی و سناریوپردازیهای مورد نیاز مراحل مختلف عملیات
تأمین و تنظیم زیرساختها ،امنیت تجهیزات و ارتباطات مورد نیاز گروههای عملیات
تأمین نیازمندیهای اداری و پشتیانی عملیات و هماهنگیهای اداری داخلی و خارجی عملیات
نیروهای مورد نیاز عملیات که در صورت نیاز از آنها در گروههای مختلف استفاده خواهد شد

در تحقیقاای بااا عنااوان "بررساای ارتباااط بااین چرخااههااای
زیست آهنگ و کارایی عملکرد ورزشی داناشآماوزان مساابقات
فوتبال" ،تعداد  21بازیکن از  6گروه در سه مرحله در مسابقات
فینال را در روزهای مربت ،منفی و بحرانی ماورد بررسای قارار
داد که نتایج تجزیاه و تحلیال وی ارتبااط معنایداری را باین
عملکرد و چرخههای زیساتآهناگ آنهاا نشاان داد [ .]12در
زمان تدوین تحقیق ،در نحوه بهکارگیری نظریه زیستآهنگ در
حوزه عملیات سایبری ،پژوهشی در منابع آشکار ارایه نشد و به
نظر می رسد تاکنون از این نظریه در حوزه فعالیتهای سایبری
بهره برداری نشده است یا اینکه نتایج باهکاارگیری آن منتشار
نشده است.

 -9مدل تصمیمیار فرماندهی عملیات سایبری

استفاده از افراد متناسب با وواعیت زیساتآهناگ و تخصاص
آنها و شرایط مأموریات اسات .بناابراین ،بارای بهارهگیاری از
تئوری زیستآهنگ ،ابتدا میبایست اولویتبنادی ویژگایهاای
زیستآهنگ ،مأموریت ها احصاء شود تا بتوان مناسبترین فارد
را در زمان مأموریت ،مبتنی بار نظریاه زیساتآهناگ انتخااب
نمود.

 -1-9مؤلفههای زیستآهنگ مأموریت سایبری
با توجه به جدول ( )1که مأموریتهای عمومی مورد نیااز یاک
عملیات سایبری در آن شرح داده شد و شاکل ( )2کاه نماودار
زیست آهنگ و مؤلفه ها و آهنگ زمانی تکارار مؤلفاههاا عناوان
گردیده است ،در جدول ( ،)2اولویت مؤلفههاای زیساتآهناگ
مورد نیاز مأموریت ها ،مطابق اسناد راهبردی وزارت دفاع آمریکا
[ ]10-15و نظر خبرگان حوزه سایبری احصاء شده است.

یکی از راهکارهای افزایش میازان موفقیات عملیاات ساایبری،
جدول ( :)2اولویتبندی مؤلفههای زیستآهنگ متناسب با مأموریتهای عملیات سایبری
ردیف
1
2
0
4
5
7
6
8
9
13
11
12

عنوان مأموریت
مدیر عملیات
مدیر گروهها
عناصر جمعآوری و رصد محیطی
طراح و تحلیلگر
برنامهنویس و طراح اکسپلویت
سناریونویس و نظریهپرداز
عناصر پشتیبانی و فنی
عناصر پشتیبانی واداری
ارزیابی و اثربخشی عملیات
تحلیلگر محیطی و ارزیابی اثربخشی عملیات
مأموریت مهندسی اجتماعی
مأموریتهای خاص آفندی و پدافندی

اولویتهای مؤلفههای زیستآهنگ مأموریت (از راست به چپ اولویت کاهش مییابد)
تعامل ،تفکر ،سناریوپردازی ،قوای جسمی
تعامل ،تفکر ،سناریوپردازی ،قوای جسمی
تفکر ،تعامل ،سناریوپردازی ،قوای جسمی
تفکر ،سناریوپردازی ،تعامل ،قوای جسمی
تفکر ،سناریوپردازی ،قوای جسمی ،تعامل
سناریوپردازی ،تفکر ،تعامل ،قوای جسمی
تفکر ،قوای جسمی ،تعامل ،سناریوپردازی
قوای جسمی ،تعامل ،تفکر ،سناریوپردازی
تفکر ،تعامل ،سناریوپردازی ،قوای جسمی
تفکر ،سناریوپردازی ،تعامل ،قوای جسمی
تعامل ،تفکر ،سناریوپردازی ،قوای جسمی
تفکر ،سناریوپردازی ،تعامل ،قوای جسمی

ارائه مدل تصمیمیار فرماندهی عملیات سایبری مبتنی بر مدل مارکوفِ زیستآهنگ :سامان کشوری و همکاران

با توجه مؤلفه های زیست آهنگ ،فردی که قارار اسات مادیر
گروه رصد و شناسایی عملیات سایبری باشد ،میبایست از لحاا
تعامل ،فکر ،سناریوپردازی و جسمی در ووعیت مربت و مناسبی
باشد تا بتواند ومن تعامل با نیروهای خود ،با فکر و ذکاوت خاود
و سناریوپردازی و آیندهنگری ،گاروه را هادایت نمایاد تاا نتیجاه
مطلوب را کسب نمایند.
با توجه به ویژگیهای مأموریت های سایبری که نیازمند توان
جسمی باالیی نیست و اینکه عملیات ممکن است در کوتاهمادت
یا درازمدت صورت گیرد شرایط جسامی باا عناوان پاایینتارین
اولویت مد نظر قرار گرفته اسات؛ نسابت باه ساایر مأموریات هاا
افرادی که قرار است در پست های اداری و پشتیبانی بهکاارگیری
شااود ،ماایبایساات افاارادی باشااند کااه در زمااان عملیااات در
ووعیت های مربت جسمی و تعامل قرار دارند و در صاورت نیااز،
سااایر مؤلفااههااای فکاار و سااناریوپردازی آنهااا مرباات باشااد و
درصورتیکه در ناحیه منفی هم قرار داشت بهدلیل عادم نیااز باه
فعالیت های فکر و سناریوپردازی تأثیر چندانی در عملیات نداشته
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دهنااد .شاارح اولویااتبناادی مؤلفااههااای زیسااتآهنااگ سااایر
مأموریتهای نیز شبیه با دو حالت بیانشده است.

 -2-9ارائه مدل عملیات سایبری
برای طرح ریزی عملیات سایبری مبتنی بر زیستآهنگ ،با توجاه
به اینکه در زیستآهنگ ،چهار حالت مربت ،منفی ،بحرانی و روز
صفر وجود دارد ،تعداد حاالت  4باوده و تعاداد مشااهدات نیاز 4
است .بنابراین ،برای ساخت مدل مارکوف باید  44 = 257حالت را
درنظر گرفت .در این مقاله جهت سادگی ارزیابی نتایج باا نظارات
خبرگان ،صرفاً دو حالت مربات (در ناواحی فعاال و روز صافر) و
منفی (ناحیه غیرفعال و روز بحرانی) درنظر گرفته میشود .حاالت
مختلااف در ایاان حالاات از  24 = 17حالاات خواهااد بااود .تمااام
حالت های ممکن ووعیت چرخه زیستآهناگ اساتخراج شاده و
سپس مجموعه مأموریتهای قابل تعریاف در آن وواعیت ،بیاان
می شود .در جدول ( ،)0تمامی وواعیتهاای دورههاای مختلاف
زیسااتآهنااگ آورده شااده و سااپس براساااس آن ،الگااوی کلاای
مأموریتها متناسب با شرایط زیستآهنگ ارائه گردیده است.

و میبایست وظایف اداری و پشتیبانی خود را به نحو مطلوب انجام
جدول ( :)9نحوه تقسیم مأموریتهای عملیات سایبری مبتنی بر مؤلفههای زیستآهنگ
شرایط و وضعیت چرخه زیستآهنگ

5

+

-

+

+

اجرای مأموریتهای سایبری با ویژگیهای انفرادی ،فکری و سناریومحور

7

+

-

+

-

اجرای مأموریتهای سایبری با ویژگیهای انفرادی ،فکری

6

+

-

-

+

اجرای مأموریتهای سایبری با ویژگیهای طوالنیمدت و سناریومحور

8

+

-

-

-

مسئول تدارکات گروه یا امور هماهنگی اداری

9

-

+

+

+

سناریوپردازی و طراحی عملیات

تعامل

4

+

+

-

-

شرکت در مأموریتهای سایبری طوالنیمدت و گروهی

عاطفی و

0

+

+

-

+

شرکت در مأموریتهای سایبری طوالنیمدت ،گروهی و سناریومحور

ذکاوت

2

+

+

+

-

فکری و

1

+

+

+

+

فرماندهی مأموریت سایبری
جانشین و هماهنگکننده مأموریت سایبری و مدیر گروههای عملیات سایبری

ششم

حالت

جسمانی

درونی و حس

تعیین نوع مأموریت سایبری متناسب با یک عملیات سایبری
(مأموریتها کوتاهمدت بوده و نه شغل ثابت و مربوطه به یک سطح رده سازمانی است)

13

-

+

+

-

اجرای مأموریتهای کوتاهمدت و فکری

11

-

+

-

+

اجرای مأموریتهای کوتاهمدت و سناریومحور

12

-

+

-

-

اجرای مأموریتهای کوتاهمدت و نیازمند تعامل و کار گروهی

10

-

-

+

+

اجرای مأموریتهای کوتاهمدت ،انفرادی ،فکری و سناریومحور

14

-

-

+

-

اجرای مأموریتهای کوتاهمدت ،انفرادی ،فکری

15

-

-

-

+

اجرای مأموریتهای کوتاهمدت ،انفرادی سناریومحور یا استراحت در محل کار

17

-

-

-

-

استراحت در منزل یا محل کار
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در شکل ( ،)0معماری کلی مدل تصمیمیار ارائه شاده اسات
که بعد از تعریف عملیات ،تجزیه و تحلیال و نیازمنادیهاای آن،
نیروی انسانی ،ابزارها و نرمافزارها ،زیرساختهای مورد نیاز تأمین
میگردد ،شاخصهای ارزیاابی و مأموریاتهاای عملیاات تادوین
می گردد .پس از استخراج مأموریت هاا و تاأمین نیاروی انساانی،
براساس نظریه زیستآهنگ ،شرایط مؤلفههای زیستآهنگ افاراد
براساس تاریخ تولد آنها و اولویتبندی مؤلفههای زیساتآهناگ
مأموریت ها براساس نظر خبرگاان و شارایط مأموریات اساتخراج
می گردد .در مرحله بعد ،براساس شارایط مأموریات هاا و افاراد و
سایر مؤلفههای مرتبط ،طرحریزی عملیات مبتنی بر زیستآهنگ
صورت میگیرد .در حین عملیات یا پس از آن ،اثربخشی عملیات
براساس معیارهاای اساتاندارد ،ارزیاابی شاده و براسااس نتاایج،
بازخوردی در مؤلفه های طرح ریازی عملیاات صاورت مایگیارد.
براساس نتایج ارزیابی عملیات و با پردازش ووعیت زیستآهناگ
افراد و زیستآهنگ مأموریتها ،میتوان تخمینی از زمان مناسب

اجرای عملیات بعدی ارائه نمود.
بنابراین ،در ایان مادل در بخاشهاای اصالی -1 :اساتخراج
مؤلفههای زیستآهنگ افراد -2 ،استخراج مؤلفههای زیستآهنگ
مأموریتها و اولویتگذاری آنها -0 ،طرحریزی عملیات مبتنی بر
زیست آهنگ و  -4پایش بینای زماان و مرحلاه بعادی عملیاات
براساس مؤلفههای زیستآهناگ افاراد و مأموریاتهاا ،از طریاق
مدلکردن چرخه های زیست آهنگ بر روی مدل ماارکوف بارای
طرح ریزی مناسبتر عملیات سایبری استفاده مایگاردد و ساایر
بخشهای مدل براساس فرایندهای عمومی طارحریازی عملیاات
پیادهسازی میشود؛ همونین ،کاربرد اصلی مدل مارکوف در ایان
مدل ،پیش بینی ووعیتهاای آیناده و محتمال افاراد ،براسااس
ووعیتهای گذشته و موجود آنها است تا براساس آنهاا بتاوان
مأموریتهای متناسب را به افراد واگذار کرد.

شکل ( :)9معماری کلی مدل تصمیمیار فرمانده عملیات سایبری

 -4ارزیابی مدل پیشنهادی
در این بخش ،مدل ارائهشده براساس مدل سازی مادل ماارکوف،
نظریه زیستآهنگ و نظر خبرگان حوزه سایبری ارزیابی میشاود
و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل میگردد.

 -1-4مدلسازی براساس مدل مارکوف
در این مقاله ،چهار دوره زیستآهنگ جسمانی ،احساسی ،فکاری
و الهامات درونی جهت مدلسازی بر روی مادل مخفای ماارکوف

استفاده شده است .همانطور که بیاان شاد ،تماامی حااالت17 ،
حالت بوده که در  8حالت آن ،شرایط جسامانی فارد باهگوناهای
است که وی آمادگی انجام مأموریتهای سنگین ،پرتحرک که در
آنها انرژی ،قدرت و توان باالی جسمی نیاز است را دارد .آمادگی
افااراد باارای فعالی اتهااای بااا تکاااپوی زی ااد و اسااتقامت باااال از
ویژگیهای ایان  8حالات اسات .لاذا ،در ساایر حااالت ،شارایط
جساامانی فاارد بااهگونااهای اساات کااه وی آماااده مأموریاتهااای
کمتحرک و سبک است .در  8حالت ،شرایط روحی و روانای فارد
بهگونهای است که وی آماده مأموریتهای تیمی است .با توجه به
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تکرار دورههای زیساتآهناگ ،احتماال قرارگیاری در هریاک از
حاالت مربت و منفی در جدول ( )4آمده است .در این مقالاه ،در
دورههای فرد ،روز صفر بهعنوان روز مربت تلقای شاده اسات .در
مدل مارکوف ،روز آینده پایشبینای مایشاود ،باهعناوان مراال،
احتمال گذر از حالت مربت دوره جسمانی به حالت مربت در روز
آینده 11/22 ،خواهد بود ،این احتمال برای گذر از حالات مربات
دوره فکری به منفی  17/02خواهد بود .الزم به ذکر است که این
نسبتها تعداد روز مورد نظر به تعداد کل روز آن چرخه است .باه
همین شکل ،برای هر چرخه ،یک ماتریس احتمال گاذر تشاکیل
میشود .در ماتریس احتمال گاذر ،احتماال رفاتن از حاالتی باه
حالت دیگر سنجیده میشود .به همین دلیل ،هماان روز (اماروز)
در احتماالت در نظر گرفته نمیشاود .در جادول ( ،)5مااتریس و
گراف هر چرخه به تفکیک مشاهده میشود.
در چرخه احساسی ،زمانی که فرد در حالت مربت قارار دارد،
حس تشریک مساعی و همکاری در او بیش از پایش وجاود دارد.
لذا در مابقی حاالت ،فرد مستعد مأموریتهای انفارادی اسات .در
 8حالت ،شرایط ذهنی فرد آماده پذیرش مسئولیتهایی است که
نیازمند تفکر و خالقیت است .لاذا ،فارد از عهاده مأموریاتهاای

پیویده و مشکل بر خواهد آمد .در سایر حاالت ،میتوان کارهاای
ساده و یکنواخت به آنها محول نمود.
در  8حالت نیز شرایط فرد بهگوناهای اسات کاه مایتاوان از
قدرت شهودی او برای مأموریتهایی که نیااز باه سناریوساازی و
سناریوپردازی و استفاده از حس ششم در تصامیمگیاری دارناد،
استفاده نمود .در سایر حاالت نمیتوان از فرد انتظاار اساتفاده از
این توانایی و قدرت در مأموریتها را داشت.
جدول ( :)4احتمال قرارگیری زیستآهنگ در حالتها
چرخه

احتمال
مثبت

منفی

جسمانی

12/20

11/20

عاطفی

14/28

14/28

فکری

16/00

17/00

درونی

19/08

19/08

جدول ( :)5ماتریس و گراف احتمال گذر در چرخههای زیستآهنگ
چرخه

ماتریس احتمال گذر

جسمانی

]

[

عاطفی

]

[

فکری

]

[

درونی

]

[

گراف احتمال گذر

بااهعنااوانمرااال ،احتمااال گااذر از حالاات ی اک (فیزیک ای،+ :

احساسی ،+ :فکاری ،+ :الهاماات درونای ،)- :از وارب احتمااالت

احساسی ،+ :فکری ،+ :الهامات درونی )+ :به حالت دو (فیزیکی،+ :

فیزیکی (مربت به مربت) ،احساسای (مربات باه مربات) ،فکاری
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به همین ترتیب میتوان تمامی حاالت را برای ماتریس  17در 17
به دست آورد .بهعنوان مرال مطابق جدول ( )7در ساطر اول ایان
ماتریس احتمال گذر از حالت اول به تمامی حااالت قارار خواهاد
گرفت .در شکل ( )4نیز گراف خالصهشده این مااتریس مشااهده
می شود .محول کردن مأموریت به افراد متناسب با شرایط وی در
چرخههای زیستآهنگ برای فرمانده از اهمیت بااالیی برخاوردار
است؛ لذا فرمانده با توجه به ووعیت زیستآهنگ افراد تحت امار
خود ،مأموریت های آتی را به افراد مناساب محاول مایکناد .بار
اساس این مدل و چرخه های مختلف زیستی ،میزان آمادگی فارد
در زمان موردنظر برای انجام فعالیت مختلاف ساایبری مشاخص
میشود؛ همونین درصورتیکه الزام به بهکاارگیری وی در انجاام
مأموریت بود ،فرمانده می تواند بر اساس نقااط واعف و قاوت باا
توجه به چرخههای زیستآهنگ فارد در آن روز اقاداماتی جهات
تقویات نقاااط وااعف و بااه حااداکرر رساااندن آمااادگی وی باارای
مأموریت ،انجام دهد.

(مربت به مربت) و الهامات درونای (مربات باه منفای) محاسابه
میشود .فرمول ( ،)1نتیجاه احتماال گاذر از حالات یاک باه دو
(جدول  )7را نشان مایدهاد .در واقاع ،عادد ماورد نظار درصاد
احتمال گذر حالت در روز آینده را نشان میدهد.
احتمال گذر از حالت یک به دو

()1

همین احتمال برای بازگشت از حالت یک به حالت یک طبق
فرمول ( )2به دست میآید.
احتمال گذر از حالت یک به یک

()2

جدول ( :)6ماتریس احتمال گذر پیشبینی حاالت زیستآهنگ فرد در روز آینده
حالت

1

2

9

4

5

6

1

8

3

10

11

12

19

14

15

16

1

0/053

0/062

0/062

0/053

0/061

0/011

0/062

0/053

0/069

0/061

0/061

0/069

0/062

0/066

0/058

0/055

2

0/059

0/056

0/056

0/059

0/061

0/064

0/051

0/054

0/063

0/019

0/019

0/063

0/068

0/012

0/069

0/060

9

0/053

0/062

0/062

0/053

0/061

0/011

0/062

0/053

0/069

0/061

0/061

0/069

0/062

0/066

0/058

0/055

4

0/059

0/056

0/056

0/059

0/061

0/064

0/051

0/054

0/063

0/019

0/019

0/063

0/068

0/012

0/069

0/060

5

0/053

0/062

0/062

0/053

0/061

0/011

0/062

0/053

0/069

0/061

0/061

0/069

0/062

0/066

0/058

0/055

6

0/059

0/056

0/056

0/059

0/061

0/064

0/051

0/054

0/063

0/019

0/019

0/063

0/068

0/012

0/069

0/060

1

0/053

0/062

0/062

0/053

0/061

0/011

0/062

/053

0/069

0/061

0/061

0/069

0/062

0/066

0/058

0/055

8

0/059

0/056

0/056

0/059

0/061

0/064

0/051

0/054

0/063

0/019

0/019

0/063

0/068

0/012

0/069

0/060

3

0/053

0/062

0/062

0/053

0/061

0/011

0/062

0/053

0/069

0/061

0/061

0/069

0/062

0/066

0/058

0/055

10

0/059

0/056

0/056

0/059

0/061

0/064

0/051

0/054

0/063

0/019

0/019

0/063

0/068

0/012

0/069

0/060

11

0/053

0/062

0/062

0/053

0/061

0/011

0/062

0/053

0/069

0/061

0/061

0/069

0/062

0/066

0/058

0/055

12

0/059

0/056

0/056

0/059

0/061

0/064

0/051

0/054

0/063

0/019

0/019

0/063

0/068

0/012

0/069

0/060

19

0/053

0/062

0/062

0/053

0/061

0/011

0/062

0/053

0/069

0/061

0/061

0/069

0/062

0/066

0/058

0/055

14

0/059

0/056

0/056

0/059

0/061

0/064

0/051

0/054

0/063

0/019

0/019

0/063

0/068

0/012

0/069

0/060

15

0/053

0/062

0/062

0/053

0/061

0/011

0/062

0/053

0/069

0/061

0/061

0/069

0/062

0/066

0/058

0/055

16

0/059

0/056

0/056

0/059

0/061

0/064

0/051

0/054

/063

0/019

0/019

0/063

0/068

0/012

0/069

0/060
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شکل ( :)4گراف پیشبینی حالت روز آینده فرد طبق ماتریس جدول ()7

 -2-4خبرهسنجی مدل پیشنهادی
برای ارزیابی و خبرهسانجی مادل پیشانهادی ،از نظارات سای
متخصص و خبره حوزه سایبری با استفاده از ابزار پرساشناماه
استفاده شده است .جامعه آماری باا ماموریاتهاای ساایبری و
ویژگیهای افراد مورد نیاز ماموریتها ،آشنا و مطلاع باودهاناد؛
طراحی پرسشنامه هم باا همفکاری برخای از خبرگاان حاوزه
سااایبری بااوده اساات کااه مولفااههااا و شاارایط زیسااتآهنگاای
ماموریتها را تعیین و تایید کردهاند؛ با ایان توصایف ،روایای و
پایایی پرسشنامه برای کساب نتاایج قابال اطمیناان ،مناساب
است .نتایج خبرهسنجی مقاله در جادول ( )6نشاان داده شاده
است .متخصصان با توجه به حالت زیستآهنگ و تجرباه خاود،
مأموریت های متناسب با ووعیت را با تعیین درصد ،مطاابق باا
جدول ( )4معرفی نمودند؛ بهعنوان نمونه ،درصورتیکه فارد در
ووعیت  2زیست آهنگ قرار گرفته باشد ،بهترتیب ،% 53 ،% 03
 % 13و  % 13از خبرگان ،مأموریتهای مدیر عملیات ساایبری،
مدیر گروههای مختلف عملیات سایبری ،مجری مأموریاتهاای
افندی خاص و پشتیبانی و فنی را پیشنهاد دادهاند که با ماوارد
پیشنهادی زیست آهنگ در مدل ارائهشاده در مقالاه ،مطابقات
قابل توجهی دارد .مطابق باا جادول ( ،)4در حالات شاماره ،1
بهدلیل قرارداشتن زیست آهنگ شخص در بهترین حااالت ،وی
آمادگی کامل جهت انجام تماام مأموریاتهاای طاوالنیمادت،
دقیق و پرتحرک که نیااز باه کاار گروهای ،تشاریک مسااعی،

خالقیت و تفکر داشاته و حتای پیویاده و مشاکل اسات را باا
راهحلهای بدیع و شهودی دارد .مطابق با نظر خبرگان ،میتوان
گفت وی توانایی انجام تمامی مأموریت های سایبری مورد نیااز
را دارد؛ لذا میتوان این شخص را به عنوان فرمانده عملیاات یاا
مدیر یکی از گروههای عملیاتی تعیین کرد تا باه نحاو مطلاوب
بتواند ومن انجام وظایف خود ،سایر اعضاء گروه را نیز مدیریت
نماید .در حالات  ،17باهدلیال قرارداشاتن شاخص در بادترین
حالت ،به وی باید کارهای سبک و کوتاهمدت ،ساده و یکنواخت
و تکراری و انفرادی را ارائه نمود و اینکه به فارد ،مرخصای یاا
استراحت در محل کار داده شود .در مابقی حاالت کاه ترکیبای
از چهار ووعیت زیسات آهناگ باهوجاود مایآیاد ،باهتناساب
ویژگی ها هر حاالت ،مأموریت های مطلاوب تعیاین و باه افاراد
محول میگردد.
زمانیکه شخص در شرایط بد فکاری قارار گیارد ،تواناایی
انجام مأموریتی که نیاز به خالقیت داشته را نادارد و درصاورت
بهکارگیری فرد ،میزان عدم موفقیت آن بخش مأموریت افزایش
مییابد؛ درحالیکه ،ممکن است در آن زمان شخص مورد نظار
دارای توانایی جسمی باالیی بوده و بتواند عملکارد مناسابی در
پشتیبانی فنی یا اداری از خود نشان دهد .الزاماً ،بااالبودن یاک
معیار زیست آهنگ ،دلیلی بر عملکرد خوب شخص در مأموریت
خاص نیست و در زمان تبیین مأموریتها میبایسات شارایط و
ویژگیهای خاص مأموریت را مد نظر داشت.
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جدول ) :(1نتایج نظرسنجی خبرهها در راستای اعتبارسنجی تقسیم مأموریتها براساس ویژگیهای زیستآهنگ
وضعیت چرخه

جمع

مأموریتها و درصد بهکارگیری افراد از دیدگاه خبرگان

شماره حالت

جسمانی

احساسی و تعامل و گروهی

فکری (عقالنی)

درونی (حس ششم) سناریو پردازی

مدیر عملیات سایبری

مدیر گروههای مختلف عملیات سایبری

مأموریت جمعآوری ،شناسایی و رصد محیطی

14

-

-

+

-

15

-

-

-

+

17

-

-

-

-

ارزیابی و تحلیل نتایج رصد و شناسایی برای طرحریزی

10

-

-

+

+

سناریونویسی و نظریهپردازی اقدامات سایبری

12

-

+

-

-

برنامهنویسی و طراح ابزارهای اکسپلویت

11

-

+

-

+

13

عملیات مهندسی اجتماعی

13

-

+

+

-

03

تحلیل عملیات سایبری

9

-

+

+

+

25

تحلیل محیطی و ارزیابی اثربخشی عملیات

8

+

-

-

-

مأموریتهای پدافندی و حفاظتی

6

+

-

-

+

مأموریتهای آفندی خاص

7

+

-

+

-

عملیات روانی و تبلیغات

5

+

-

+

+

تعامل با سایر سازمانها و یگانهای اطالعاتی

4

+

+

-

-

پشتیبانی و فنی

0

+

+

-

+

پشتیبانی اداری

2

+

+

+

-

03

53

استراحت در منزل یا محل کار

1

+

+

+

+

73

03

133

13
13

13

23

03

13
13

23
23

23

13

23
13

03
03

05

13

13

13

23
13

13

13

13

23

15

23
23

13

25

23

13

03
03

13

03

15

گاهی منفیبودن یک ویژگی برای یک مأموریات مناساب تار
است ،بهعنوان مرال ،در یک عملیات تغییر و تخریاب اطالعاات و
نظیر آن ،نیاز است که فرد از ویژگی احساسی و عاطفی پایینتری
برخوردار بوده تا بدون توجه به موووعات عاطفی ،مأموریت خاود
را به نحو مطلوب به پایان برسااند وگرناه عملیاات موفقیاتآمیاز
نخواهد بود .اگر شخص هنگام انجام عملیات آزمون و نفوذ که نیاز
به زمان طوالنی دارد از آمادگی جسمی خاوبی برخاوردار نباشاد،

43

133
13

133
133
133

13
23

13

133

53

03

133

13

133
13

133

23
25

13

15

13

133

25

13

23

03

23

13

13

03
15

133

133

15
23

13

15

133

03
01
13

13

13

133

23

45

133

03

73

133

ممکن است باعث خستگی و عدم تمرکز و ارسال دستورات اشتباه
و حساسشدن سامانههای دفاعی و امنیتی هدف گردد .همونین،
در این حالت اگر از شرایط احساسی مناسابی برخاوردار نباشاد،
ممکن است تمایلی به همکاری با سایر گروهها نداشته یا حتی در
شرایط خاص دستوراتی را صاادر نمایاد کاه باه زیرسااختهاای
غیرهدف و مردم عادی آسیبی وارد شود .اغلب کارهاای عملیاات
سایبری نیاز به خالقیت و سناریوپردازی دارناد ،ایان دو تواناایی
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توجه به آنها از اهمیت باالیی برخوردار است.

شکل ( :)5زیستآهنگ نمونه با مشخصکردن چندین حالت از جدول ()6

در شااکل ( ،)5زیسااتآهنااگ فااردی کااه تاااریخ تولااد آن
 1073/38/23اساات ،از روز جمعااه  19شااهریور  1095مشاااهده
میشود .چندین شماره حالت زیستآهنگ با توجه به جدول (،)0
مشخص شده است .در حالت  ،13فرد آماده انجام مأموریت سبک
بدون نیاز به قدرت شهودی باال ،نیازمند تفکر و تیمی را دارد.
مطابق با نظر خبرگان سایبری ،همکاری با سایر سازمانهاا و
یگانهاای اطالعااتی را مایتاوان باه فاردی کاه در ایان حالات
زیست آهنگ قرار دارد ،محول نمود .در حالت  ،2بهدلیل منفای-
بودن زیستآهنگ درونای ،فارد آمااده انجاام مأموریاتهاای باا
اسااتقامت و اناارژی باااال ،گروهاای و بااا خالقیاات کااه نیاااز بااه
سناریوپردازی ندارند ،است .مطابق با نظر خبرگان ،در این حالات
نیز میتوان اغلاب مأموریات هاای ساایبری را باه آن فارد در آن
شرایط محول نمود .مطابق با نظر افراد خباره در جادول ( ،)6در
حالت  ،4باهدلیال منفایباودن زیسات آهناگ درونای و فکاری،
فعالیت های اداری و پشتیبانی که به تعامال گروهای ،خالقیات و
سناریوپردازی نیاز ندارند ،پیشنهاد میگردد .در حالت  ،8فرد تنها
دارای قاادرت جساامانی مرباات اساات ،لااذا وی آمااادگی انجااام
مأموریت هایی که در آن به قدرت تفکر و شهودی نیاز است و باید
به صورت تیمی انجام شود را ندارد؛ پس بهتر است مطابق با نظار
خبره ها ،وی در کاری کاه صارفاً باه قادرت جسامانی نیااز دارد،
گماشته شود .در حالت  15نیز تنها قدرت شهودی مربت بوده که
در این حالت فرد قدرت انجام مأموریت های سناریوپردازی سااده
که نیاز به خالقیت و تاوان بااالی جسامی ندارناد را داشاته کاه
مطابق با نظر خبرگان بهتر است از وی در مأموریتهاایی مشاابه

تهیه طرح های سناریونویسی و نظریه پردازی استفاده نمود ،یا باه
وی در این حالت نیز استراحت داد.

 -9-4تحلیل نتایج ارزیابی
مدل ارائهشاده ،از دو روش مادلساازی ریاوای و نظرسانجی از
خبرگان حوزه سایبری مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و نتاایج
نشان داد که این دو نوع ارزیابی ،نتایج یکدیگر را تأیید مینمایاد.
به عنوان نمونه ،درصورتی که فرد براساس شرایط زیستآهنگ ،در
ووعیت  9قرار دارد ،بهدلیل مربتبودن حالتهای تعاملی ،فکری
و خالقیت مطابق با جدول ( )0و نظر خبرگان پیشنهاد میگاردد
در مأموریت های هموون جمع آوری ،شناسایی و رصد اطالعااتی،
سناریونویسی و نظریهپردازی یا برناماهنویسای و طاراح ابزارهاای
اکسپلویت بهکارگیری شود و براساس مدل مارکوف ،درصورتیکه
فرد در ووعیت  9از گراف زیستآهنگ باشد ،براساس احتمااالت
و حالتهای استخراجشده ،توصیه مایگاردد کاه مأموریاتهاای
مربوط به ووعیت سناریو پردازی و طراحی حمله ساایبری را باه
شخص محول نمود؛ لذا میتوان نتایج ایان وواعیت را باه ساایر
ووعیتها و چرخه زیست آهنگ تعمیم داد .در این مادل ،هرچاه
ویژگی های زیست آهنگ مشااغل واقعای تار و کارآمادتر انتخااب
گردد ،نتایج حاصله دقیقتر و مناسبتر خواهد بود .از آنجااییکاه
تاریخ تولد افراد در بعضی موارد دقیق نیسات ،باا بررسای و ثبات
ووعیتهای زیست آهنگ فرد در چناد هفتاه متاوالی ،مایتاوان
ووعیت مناسب زیست آهنگ و تاریخ تولد واقعی فرد را مشاخص
نمود .لذا ،به میزان دقت ورودی های مادل ،نتاایج کارآمادتری را
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میتوان انتظار داشت و این تحقیق بهعنوان یک مدل تصامیمیاار
یکی دیگر از کاربردهای مدل ارائهشده ،تعیین مناسب زماان
اجرای یک عملیات سایبری متناسب با زیستآهنگ فعالیتهاای
مااأموریتی و افااراد اساات کااه بااا برساای و تحلیاال آن م ایتااوان

مناسب در سیستمهای فرماندهی و کنترل بهکارگیری شود.
 -0ساختار مبتنی بر ظرفیت و آمادگی بهجای ساختار وظیفهای
جایگزین شود.
-4

مناسبترین زمان را برای مرحلههای بعدی عملیات درنظر گرفت.
بهعنوان مرال ،درصورتیکاه عملیاات جماعآوری و شناساایی در
زمان مشخصی انجام گیرد ،در صاورت شاناخت از زیساتآهناگ
افراد ،میتوان بهترین زمان را پیشنهاد داد .این زمانها با مراجعه
به مدل مارکوف تعیین میشوند .براساس مدل مارکوف مایتاوان
تعیین نمود که فرد در چند روز آینده در چه حالتهایی قرارداد و

-5
-7
-6

براساس آن ،زمان انجام مأموریت تعیین میشود.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ومن تشریح نظریه زیستآهنگ و کاربردهای آن در
حوزههای مختلف ،لزوم بررسی و بهکارگیری آن در حوزه عملیات
سایبری بیان شد .بهمنظور بهکاارگیری نظریاه زیساتآهناگ در
طرحریزی عملیات ساایبری ،ابتادا  17وواعیت ممکان بارای 4
مؤلفه روحی ،فکری ،جسمانی و درونی زیستآهنگ تعریف شد .با
توجه بهتناوب سینوسی چرخههای زیستآهنگ این  17حالت بر
روی مااادل ماااارکوف ،مااادل شاااد؛ ساااپس 17 ،مأموریااات از
مأموریااتهااای یااک عملیااات سااایبری احصاااء و اولویااتبناادی
مؤلفههای زیستآهنگ مجری آن مأموریات تعیاین شاد .لاذا باا
مراجعه به مدل مارکوف در هر  17روز ،فارد دارای آماادگیهاای
مختلفی است که با توجه به آن بهترین مأموریت از مأموریتهای
ممکن واگذار میشود.
بهمنظور خبارهسانجی مادل ارائاهشاده ،پرساشناماهای باا
ویژگی های حاالت ممکن زیست آهناگ و مأموریاتهاای احصااء
شده و در اختیار سی متخصاص و خباره ساایبری بارای تقسایم
مأموریتها قرار داده شد .بنابراین ،براساس نتایج حاصل از تحقیق
پیشنهاد میگردد که با توجه باه حساسایتهاای مأموریاتهاای
سایبری ،موارد زیر در طراحی عملیات مد نظر قرار گیرد:
 -1توجه به زیستآهنگ افراد تحتامر توسط طراحان عملیات
از اهمیت باالیی برخوردار است.
 -2مأموریت به افراد با توجه به چرخههای زیستآهنگ آنها
واگذاری شود.

-8
-9

مدیر عملیات سایبری و مدیر گروههای مختلف عملیات،
دارای بیشترین نیازمندی در چهار حالت زیستآهنگ
هستند.
اگر فرد در بدترین حاالت زیستآهنگ خود قرار گیرد ،بهتر
است وی به استراحت در منزل یا محل کار مبادرت نماید.
مجری اقدامات مهندسی اجتماعی ،سناریونویسی و نظریهپرداز
اقدامات سایبری باید دارای حس ششم قوی باشد.
قوای فکری نیازمندی مهم برنامهنویس و طراح ابزارهای
اکسپلویت و نیز مجری مأموریتهای افندی خاص است.
فردی که قصد تعامل با سایر سازمانها و یگانهای اطالعاتی
را دارد ،نیازمند قوای احساسی و تعاملی باالیی است.
مسئولیت پشتیبانی اداری و فنی را افراد در تمامی حاالت
زیستآهنگ میتوانند انجام دهند .در واقع ،پشتیبانی اداری
و فنی به زیستآهنگ شخص ارتباطی ندارد.
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ABSTRACT
Detection of emotional, intellectual, physical and intuitive conditions of people is one of the major
concerns before accomplishing an operation. Awareness about the degree of readiness of forces is more
acute in cyber missions, due to their high sensitivity. As a solution, the biorhythm theory is a new branch of
science capable of studying the properties of emotional, intellectual, physical and intuitive conditions of
people. In the first step of this paper, four biorhythm periodicities have been modeled based on a Markov
model. In the next step, a cyber operation mission is derived from this biorhythmic Markov model.
Consistency of the proposed theoretical model has been verified by cyber experts, for whom the analytical
research method using a questionnaire and the opinions of 30 experts' cyber domain is used. The results
show that the division of mission-based biorhythmic Markov model is consistent with the experts' opinions.
As the main result of this paper, the probability of successfully accomplishing a mission will be increased,
when commanders have such a verified system to select suitable people according to their biorhythmic
situations and conditions of missions.
Keywords: Biorhythm, Cyber Operation, Command Decision Support System, Markov Model
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