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 کی زین SANS موسسه ،یتیکنترل امن 20 نیا یساز ادهیاستفاده و پ تیو اهمارائه شده  حاتیتوجه به توض با

 SANS Critical Security تحت عنوان SANS SEC 566 منظورم با نام نیا یبرا یدوره اختصاص

Controls مورد  یخاص و اثبات شده و ابزارها یها کیکند تا تکن ینموده است که به شما کمک م نیرا تدو

مستند شده است،  (CIS) نترنتیا تیرا که توسط مرکز امن یبحران یتیامن یکنترل ها یزیو مم یاجرا یبرا ازین

 .دییسازمان خود استفاده نما ایدر شرکت 

 

 نیا یر باالفعال کردن سازمان خود د یبرا SANS .ابندیبهبود  دیبا زیسازمان ن تیامن دات،یگسترش تهد با

کنترل  یاجرا یدر مورد چگونگ (SANS SEC 566 همان دوره) دوره جامع کی ر،ییدر حال تغ دیتهد یویسنار

کرده است.  یطراح تیامن یبرا سکیبر ر یشده و مبتن یبند تیاولو کردیرو کی، CIS20 یبحران یتیامن یها

از حمالت  یناش بیاز حمالت شناخته شده و کاهش آس یریجلوگ یروش برا نیبهتر یتیامن یکنترل ها نیا

 یداخل تیاز سراسر جهان است. آنها توسط وزارت امن یو دولت یتوسط متخصصان بخش خصوص زیآم تیموفق

 .شده اند رفتهیپذ یخصوص یاز شرکت ها یاریو بس ادانشگاه ه ،یالتیا یدولت ها کا،یمتحده آمر االتیا
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 ریها )مد CIO، اطالعات( تیها )افسران ارشد امن CISOهستند که  یخاص یواقع کنترل ها دستورالعمل ها در

توانند از آنها  یاطالعات م تیها و پرسنل امن ستمیها )بازرسان ارشد(، سرپرست سIG اطالعات(،  یارشد فناور

موجود، چارچوب ها و  یاستانداردها لیمتک یدفاع خود استفاده کنند. آنها برا یو سنجش اثربخش تیریمد یبرا

 یمبنا کیدفاع از پرداخت، ضمن ارائه  زانیم نیو باالتر دیتهد نیقرار دادن مهمتر تیانطباق با اولو یبرنامه ها

 .میکه همه ما با آن روبرو هست یاقدام در برابر خطرات یمشترک برا

 

 : موجودی دستگاه های مجاز و غیرمجاز1کنترل بحرانی 

مواجهه شبکه با آسیب پذیری های ناشناخته یا مختل  ریسکهر وقت دستگاه جدیدی روی شبکه نصب می شود، 

و  وجود دارد. کدهای مخرب می توانند از سخت افزار جدیدی که در زمان نصب پیکربندی شبکهکردن عملکرد 

patch  می توانند نیز مهاجمان فاده کنند.در زمان نصب استنشده و با استفاده از بروزرسانی های مناسب امنیتی 

در  استفاده کنند. هاbackdoor  نصب کنند جهت hardenاینکه آنها را  قبل از از این سیستم های آسیب پذیر

دارای یک سیستم کنترل موجودی دقیق و به روز هستند. هر  تجهیزات، کلیه بصورت اتوماتیک 1کنترل بحرانی 

ها با استفاده از  سازمان از بعضید. وش مانعتبه شبکه م آن دستگاهی که در دیتابیس نباشد باید از اتصال

های رایگان برای ردیابی و جابجایی Solution در مقیاس بزرگ یا با استفاده از  enterpriseمحصوالت تجاری 

ارزیابی  جهتمی کنند.  و نگهداری را حفظ خودیا لیست دارایی های  asset inventory ،ت دوره ایشبکه بصور

یا  مکان 10را به حداقل  شده harden تست به صورت دوره ای، تیم ارزیابی سیستم های 1اجرای کنترل 

location یا  در شبکه وصل می کند. این شامل مجموعه ای از زیرشبکه هاsubnet مرتبط با های DMZ  ،ها   

workstation  و  اه serverها خواهد بود. 

 

 رمجازینرم افزار مجاز و غ ی: موجود2 یکنترل بحران

خود را در  یها ستمیخود، س یهاکامپیوترنصب شده  یو کنترل برنامه ها یموجود ییبدون توانا سازمانیک 

 یرا که برا یاحتمااًل نرم افزار ضعیف کنترل شده یها نی، ماشنیکند. عالوه بر ا یم رتریپذ بیبرابر حمله آس

نقطه مهم  کیشده به  تسخیر یها ستمی. سمی دهندبالقوه  یتیضرر است، در معرض نقص امن یب یاهداف تجار

سازمان  کیبالقوه،  دیتهد نیمقابله با ا یشوند. برا یم لیاطالعات حساس تبد یجمع آور یبرا نیمهاجم یبرا

و  یتجار یکند. نرم افزارها ییپاسخ دهنده را شناسا ایشناخته شده  یشبکه را اسکن کند و برنامه ها کی دیبا

asset inventory یک ابزارها  نیدر دسترس هستند. بهتر یگسترده ا وربه طinventory صدها مورد از  از

آورند.  یهر برنامه نصب شده را به دست م patchکنند و اطالعات مربوط به سطح  یم هیمتداول را ته یبرنامه ها

استاندارد مانند موارد  یبرنامه ها یو از اسام نصب شده از نرم افزار نسخه نیکه آخر شود یحاصل م نانیاطم نیا

 یها یکند. عالوه بر بررس یاستفاده م Common Platform Enumeration (CPE)موجود در مشخصات 
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inventoryکه  یی، ابزارهاwhitelistاجازه ها(  یاallow و )blacklistها ( منع یاdenyرا اجرا م )در  ،کنند ی

به  2کنترل  یساز ادهیپ یابیارز جهتگنجانده شده اند.  یانینقطه پا در مدرن یتیامن یاز مجموعه ها یاریبس

موجود  ستمیس 10مجاز در  ینرم افزارها ستیرا که در لخوب برنامه تست نرم افزار  کی دیبا می، تیصورت دوره ا

آن  یشده و قادر به اجرا blockکند که نرم افزار  دییتأ دیبا میدر شبکه درج نشده است، منتقل کند. سپس ت

 .ستین

 

، ها Laptopسخت افزار و نرم افزار در یبرا منیا ماتیتنظ: 3کنترل بحرانی 

Workstationو  یهاServer ها 
می پردازد. شما می بایست نسبت به جمع  "آوری، پایش و تحلیل الگ های سیستم ها جمع"به  3کنترل بحرانی 

آوری، مدیریت و تحلیل الگ های سیستم های شبکه به منظور کشف، درک و یا بازیابی وضعیت سازمان به قبل 

سهولت  جهتمعموالً  هافرض نرم افزار شیپ یها یکربندیپ توجه داشته باشید که، از حمالت امنیتی اقدام نمایید.

 رقابلیفرض خود غ شیها را در حالت پ ستمیس ید و برخنشو یانجام نم تیو سهولت استفاده و امن یکاربر

 یقابل دسترس سی، از هر دو سروهامختلف بدافزار انواعکنند با استفاده از  یم یکنند. مهاجمان سع یاستفاده م

 (inventory)یا  یموجود ییبدون توانا ی. شرکت هاکنند (exploit)بهره برداری  یمشتر زاربه شبکه و نرم اف

با پیاده سازی این کنترل کنند. سازمان ها  یم رتریپذ بیخود را آس یها ستمی، سشده یو کنترل نصب و راه انداز

می  استاندارد، هایimage نیاز ا یزبانیم یبرا منا یساز رهیذخ یو سرورها هاimageاز  یسرکی توسط توسعه

نرم  ماتیتنظ یریاندازه گ یتوان برا یم یکربندیپ تیریمد ی. از ابزارهانمایند یساز ادهیکنترل را پ نیا بایست

استاندارد استفاده شده توسط سازمان استفاده کرد.  image ماتیانحراف از تنظ یافزار نصب شده و جستجو

که  ستمیس کی) مناسبتست  ستمیس کی دیبا یابیارز میت کی، یبه صورت دوره ا 3کنترل  یاجرا یابیارز جهت

، پورت ها یاضاف یها سی، اما شامل سرورسمی harden imageیا نشده   hardenی باشد کهimage یحاو

ها در  ستمیکند که س دییتأ دیبا یابیارز می. سپس تدهدشبکه قرار  یاست( بر رو یکربندیپ یها فایل رییو تغ

 کنند. یم جادیا را ایمیلییا  هشدارنرم افزار،  راتییمورد تغ

 

 آنها و اصالح ها پذیریمستمر آسیب  یابی: ارز4 یکنترل بحران
  از  نیفروشندگان، مهاجم ای یتیتوسط محققان امن دیجد یها یریپذ بیپس از کشف و گزارش آس یزود به

exploit code قابل  ریخأد. هرگونه تنکن یم یاندازراه خود را در برابر اهداف مورد نظر  هااستفاده کرده و آن ها

 بطور پیوسته نیمهاجم یبرارا  یمهم، فرصت کاف یها یریپذ بیآس یدارا یرفع نرم افزارها ای افتنیتوجه در 

اسکن  یاز ابزارها یادیرا به دست آورند. تعداد ز ریپذ بیآس یها نیبروند و کنترل ماش نیکند تا از ب یفراهم م
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 جی، نتایریپذ بیاسکن آس یها در دسترس هستند. ابزارها ستمیس یتیامن یکربندیپ یابیارز یبرا یریپذ بیآس

با گذشت  طیمح یها یریپذ بیکه چگونه آس کنند نیید تا تعنکن یم سهیمقا یلقب یرا با اسکن ها یاسکن فعل

 دیبا ییدارا یموجود ستمیسیا  asset inventoryمشخص شده توسط  یهاتمام ماشین . ندکرده ا رییزمان تغ

 دیبا یابیارز می، تیبه صورت دوره ا 4عملکرد کنترل  یابیارز جهتاسکن شوند.  ها یریپذ بیآسیافتن  یبرا

 انجام داده اند. تیروزانه با موفق ای یهفتگ ، اسکن های خود را به صورتاسکن یکند که ابزارها دییتأ

 

 ها  Administrative Privilege: استفاده کنترل شده از 5 یکنترل بحران
سوء استفاده  قیکنند، از طر یشرکت هدف از آن استفاده م کینفوذ به  یکه مهاجمان برا یروش نیتر متداول

را  workstationکاربر  کی یتواند به راحت یمهاجم م کیاست.  Administrative Privilegeاز یشخص

 ایو باز کند،  دانلودمخرب  تیسا کیرا از  لیفا کیرا باز کند، مخرب  لیمیا کی attachmentمتقاعد کند که 

 administratorکند. اگر کاربر به عنوان  دانلودمخرب را  یکه به طور خودکار محتوا کرده از یک سایت بازدید

داخلی  یها یژگیدارد. و ستمیکامل به س یمهاجم دسترسدر این حالت ، کند loginو به آن  دشو ستمیوارد س

بر  ی، به صورت محلsuper-userدسترسی ها را با  اکانتاز  یستیتواند ل یعامل م ستمیسشده در  built-inو 

 دیها با اکانت نیکند. ا (extract) استخراج بصورت کلیها  domain controllerو  شخصی یها ستمیس یرو

کنند  دییتأ دیبا یابیارز میت کی، یبه صورت دوره ا 5کنترل  یاجرا یابیارز یشوند. برا یابیرصد و رد قیدق اریبس

دقت با  administratorاکانت های سازمان اجرا شده است و  password policyیا  رمز عبور یکه خط مش

و محدود  (disable)حساب کاربری تستی، موقت، غیرفعال  کی جادیکار را با ا نیا یابیارز می. تدشون یکنترل م

 یحساب کاربر بر رویرا  passwordیا کند رمز عبور  یم یدهد. سپس سع یمختلف انجام م ستمیس 10بر روی 

 تغییر دهند. ،برآورده نکردهرمز عبور سازمان را  یخط مش تا حدی که مزبور

 

 ها Audit Log لیو تحل هی، نظارت و تجزی: نگهدار6 یکنترل بحران
از سازمان ها  یاریدهند. بس یرا نشان م زیآم تیاز حمله موفق یتنها شواهد هاAudit Logمواقع،  یبعض در

 یکنند. وقت یدارند، اما بندرت آنها را مرور م یاهداف انطباق نگه م یرا برا هاaudit recordیا  یسوابق حسابرس

Audit Logامر  نیافتاده است. مهاجمان به ا ربه خط شانیها ستمیدانند س یها نم نشود، سازمان یبررس ها

 یها تیقابل روالیفا یها تکنولوژیشبکه و  سرویس های، یو تجار رایگان یعامل ها ستمیاعتماد دارند. اکثر س

login بنابراین قابلیت دهند.  یرا ارائه م ستمیبه سlogin فعال شود و  دیبا ستمیبه سlogیرا به سرورها ها 

centralized logging  سرورهایی که پروسه(login  کردن را متمرکز می کنند مثلSSO) دیارسال کن .

سیستم های شبکه و  از هر دو طریق دیبا ستمیورود به س و در شبکه باشد عید قادر به ثبت تمام وقایبا ستمیس
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host-based دیبا یابیارز میت کی، یبه صورت دوره ا 6کنترل  یاجرا یابیارز یباشد. برا و امکان پذیر معتبر 

 کند. یمختلف شبکه، سرورها و هاست ها را بررس تجهیزات یتیامن یگزارش ها

 

  Web Browserو  Email: محافظت از 7 یکنترل بحران
آنها با  میباال و تعامل مستق یفن یریو انعطاف پذ یدگیچیپ لیبه دل لیمیا رندگانیگ سیوب و سرو یمرورگرها

توان  یهستند. محتوا را م جیرا اری، نقاط ورود و حمله بسگرید یها تیها و وب سا ستمیکاربران و در درون س

 اریرا بس و ریسک که خطر یدر انجام اقدامات هاspoof userر یا اصطالحاً جلب توجه کاربران کالهبردا یبرا

آورد.  یحمالت را فراهم م ریارزشمند و سا ید و اجازه ورود کد مخرب، از دست دادن داده هانده یم شیافزا

رفتار انسان  یدستکار یبرا نیو فرصت حمله مهاجم attack surfaceیا اصطالحاً  از سطح حمله دیسازمان ها با

 استفاده کنند. لیمیا یها ستمیوب و س یتعامل با مرورگرها قیاز طر

 

 : دفاع از بدافزار8 یکنترل بحران

کاربران و سازمان ها از  نی. اهستند نترنتیا داتیو خطرناک از تهد ریناپذ ییجنبه جدا کیمخرب  یافزارها نرم

)منظور مکانیزم حمله ای که  هاvector ریتلفن همراه و سا ی، دستگاه هاها لیمیا یها وستیمرور وب، پ قیطر

را  ستمیس یدهد. کد مخرب ممکن است محتوا یهدف قرار م یک هکر برای نفوذ و هک کردن پیش می گیرد(

از به روز بودن  نانیاطم ی. براابدیها گسترش  ستمیس ریحساس را ضبط کند و به سا یکند، داده ها یدستکار

signatureیا  ونیاز اتوماس ها ، سازمانآنتی ویروس یهاautomation یها یژگیکنند. آنها از و یاستفاده م 

built-in شده مدیریتی enterprise endpoint security suite یژگیکنند که و دییکنند تا تأ یاستفاده مها 

یا ) host-basedاز نوع نفوذ  صیتشخ یها ستمیو س anti-spywareیا  افزار وس، ضد جاسآنتی ویروس یها

HIDSخودکار را انجام  یها یابیروزانه ارز بصورت نیشده فعال هستند. آنها همچن تیریمد ستمی( در هر سها

 ایکرده  رفعالیرا غ ییاه محافظت نیکنند که چن دایرا پ ییها ستمیکنند تا س یم یرا بررس جیدهند و نتا یم

کرده اند مثل غیرفعال کردن قابلیت های  offهای امنیتی که feature)منظور  دارندبدافزار را ن فیتعار نیآخر

windows defender )مخرب را که نصب  یهرگونه نرم افزار دیبا ستمیس نی. ادر سیستم عامل های ویندوزی

 یکند. برا یی، شناسادارد یا انهیرا ستمیس کی یآن بر رو یاجرا یتالش برا ای یدر نصب، اجرا یشده، سع

به نظر  که مناسب برنامه تست نرم افزار را کی دیبا یابیارز می، تیبه صورت دوره ا 8کنترل  یساز ادهیپ یابیارز

به  بدافزار مزبور که داست و مطمئن شو ستمیس کی یبر رو یبدافزار مورد استفاده قرار داده، با فرض اینکه برسد

)در مقاله ای جداگانه به تشریح انواع فازهای بررسی  شده است. (Remediateفاز  )منظور کشف و اصالح یدرست

در واقعی فازی  Remediateاما بطور کلی می بایست اشاره نمایم که فاز بدافزارها و اسکن آنها خواهم پرداخت(. 

پس از انجام پروسه اسکن آسیب پذیری ها توسط یک اسکنر است که زمانیکه یک آسیب پذیری را بر روی سیستم 
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هدف خود یافتید می بایست از طریق رهنمودهای ارائه شده توسط اسکنر خود اقدام به برطرف کردن آن نمایید 

. معموالً اسکنرهای آسیب پذیری .. بر روی سیستم هدفها و.security patchها، hotfix)به عنوان مثال نصب 

و... چنین  Nessus ،Nexpose ،OpenVAS ،Acunetix ،GIL LanGuardمعروف همچون: 

Remediationمی توانید  در این خصوص بیشتر کسب اطالعاتجهت در صورت تمایل ) (.هایی را ارائه می دهند

، CEH Masterاز کتاب مرجع آموزش یا ارزیابی آسیب پذیری  Vulnerability Assessmentبه فصل 

 تألیف مهندس میثم ناظمی، از انتشارات ناقوس مراجعه نمایید(.

 
 فازهای مختلف یک پروسه اسکن آسیب پذیری – 3شکل 

 

 

 سرویس هاشبکه، پروتکل ها و  پورت هایو کنترل  تی: محدود9 یکنترل بحران

و  یرا که در معرض بهره بردار ها(remote service)منظور  شبکه از راه دور یها سیسرو مهاجمانمعموالً 

exploit از  یاریکنند. بس یقرار دارند، جستجو مpackageرا نصب  سرویس هاییبطور خودکار  ینرم افزار یها

که  ی. هنگامدهند یم)فعال( قرار  onدر حالت  یاصل یاز نصب بسته نرم افزار یکنند و آنها را به عنوان بخش یم

از  شما می توانید فعال شده اند. سرویس هادهد که  یافتد، نرم افزار به ندرت به کاربر اطالع م یاتفاق م نیا

 یها ستمیاز س یعیوس فیط یها در شبکه برا سیکدام سرو نکهیا نییتع جهت Port Scanning یابزارها

 از توان یکدام پورت ها باز هستند، م نکهیا نییشود. عالوه بر تع یاستفاده م ،هستند listeningدر حالت هدف 

باز  پورتدر هر  listeningسرویسی که در حال نسخه پروتکل و  ییشناسا پیکربندی و یپورت برا یاسکنرها

 ریغ listeningکه در حالت شبکه  دیجد یها پورت ییقادر به شناسا دیبا ستمیس نی. ااستفاده نمودکشف شده 

سرویس  دیبا یابیارز می، تیبه صورت دوره ا 9کنترل  یساز ادهیپ یابیارز جهتمجاز شبکه متصل هستند، باشد. 

مرتبط  یشبکه هاریمکان در شبکه، از جمله انتخاب ز 10شبکه در  هایlistenerبا  ار شده hardenتست  های

 و سرورها نصب کند. هاDMZ ،workstationبا 
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 اطالعات یابیباز تی: قابل10 یکنترل بحران

 یقابل توجه راتییها و نرم افزارها تغ یکربندی، آنها اغلب در پماشین ها را تسخیر می کنند نیمهاجم زمانیکه

تجهیزات تسخیر شده در  رهیذخ یدر داده ها فیظر یراتییتغ نیهمچن نیاوقات، مهاجم یکنند. بعض یم جادیا

، یکبار ماه 3آلوده به خطر اندازند. در هر  طالعاترا با ا یتوانند اثر سازمان یکنند و به طور بالقوه م یم جادیاشده 

 ستمیس backupاز  یتوانند نمونه تصادف یبستر تست، میک آنها در   restoreو بازگرداندن یبرا تست میت کی

 و داده رنامهعامل، ب ستمیحاصل شود که س نانیشوند تا اطم دییتأ دیشده با یابیباز یها ستمیکنند. س یابیرا ارز

 هستند. یدست نخورده و کاربردگی هم backupاز  شده restoreهای 

 

 چیها، روترها و سوئ روالیشبکه مانند فا یدستگاه ها یبرا منا ماتیتنظ: 11کنترل بحرانی 

 ها

 چیها، روترها و سوئ روالیدر فا هاelectronic holeیا اصطالحًا  یکیالکترون یسوراخ ها یبا جستجو مهاجمان

 یشبکه، مهاجمان م یدستگاه ها نیا کردن exploitیا  یکنند. پس از بهره بردار ینفوذ مآنها  یدفاع خط ها به

مخرب که  ستمیس کی)به  هدرک تیرا در آن شبکه هدا کیکنند، تراف دایپ یهدف دسترس یتوانند به شبکه ها

دهند.  رییو تغ یریاطالعات را رهگ ،است( و در هنگام انتقال ییمورد اعتماد در حال جابجا ستمیس کیبه عنوان 

 یابیشبکه را ارز ینگلتریف تجهیزات نیاستفاده کنند که مجموعه قوان یتجار یتوانند از ابزارها یسازمان ها م

شبکه را ارائه  یلترهایخودکار از ف یبررس کیدر تضاد هستند و  ای بودهآنها سازگار  ایکند آ یم نیید، که تعنکن

 نیکنند. ا یجستجو م هاrule setیا  نیانودر مجموعه قها error یتجار یابزارها نی، انیدهند. عالوه بر ا یم

 یفناور ریسا ایروتر  یهاACL، ها روالیفا نیدر مجموعه قوانرا  یمهم راتییتغ تاد نهر بار اجرا شو دیابزارها با

در هر نوع  دیبا یابیارز میت کی، یبه صورت دوره ا 11عملکرد کنترل  یابیارز یبرا. ایجاد کنند ،ینگلتریف یها

شوند. در صورت  تست دیها با روالیها و فا چیکند. حداقل، روترها، سوئ جادیا یرییمتصل به شبکه تغ تجهیز

 درج شوند. دیشبکه با یدستگاه ها ریو سا IPS  ،IDSوجود،

 

 Boundary Defenseیا  ی: دفاع مرز12 یکنترل بحران
 نقطه رله کیتوانند  یم نی، مهاجمشده اند( publish)که روی اینترنت  نترنتیا بر روی یها ستمیحمله به س با

. از نفوذ نمایند گرید یداخل یها ستمیس ایکنند تا به شبکه ها  جادیا برای خود Relay Pointیا اصطالحاً 

 انیکنترل جر یبه شبکه استفاده کرد. برا ریپذ بیاستفاده از نقاط ورود آس سوء جهتتوان  یخودکار م یابزارها

 یاز دفاع مرز دیبه خطر افتاده، با یها نیاز ماش یحمالت و شواهد یشبکه و جستجو یمرزها قیاز طر کیتراف

بر  یمبتن IPS یها ستمیو س DMZ یها، شبکه هاproxyها،  روالیاز فا دیمرزها با نیاستفاده کرد. ا هیچند ال
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 نی، مرتباً ایریپذ بیاسکن آس یابزارها یبا راه انداز دیها با شود. سازمان لیتشک IDS یها ستمیشبکه و س

 یهشدار مناسب م یک جادیاسکنر باعث ا کیکنند که تراف یم دییابزارها تأ نیکنند. ا شیآزماتست و حسگرها را 

 یخودکار مورد بررس پتیاسکر کیهر روز با استفاده از  دیباIDS  یشده از سنسورها capture یشود. بسته ها

 یمورد انتظار قرار گرفته است، به درست یدر پارامترها ستمیورود به س زانیم شودحاصل  نانیاطم تا رندیقرار گ

 میت کی، یبه صورت دوره ا 12کنترل  یاجرا یابیارز ینشده اند. برا (corrupt)منظور  شده و خراب یقالب بند

انجام  trustشبکه یک از خارج از  ییبسته ها رسالکار با ا نیکند. ا شیآزماتست و را  یمرزتجهیزات  دیبا یابیارز

اجازه  یمرزتجهیزات  قیاز طر هاauthorized packetجاز یا م یکند فقط بسته ها یم نیشود که تضم یم

 شوند. drop دیبا گرید یهمه بسته ها و (allow)عبور دارند 

 

 Data Protectionیا  : حفاظت از داده ها13 یکنترل بحران
است.  یمل تیو بالقوه امن یتجار اتیعمل یبرا یجد دیتهد کیمحافظت شده و حساس  یرفتن داده ها نیب از

 ایمی شوند(  leakپیدا می کنند )اصطاًل درز  رونیبه ب یجاسوس ایسرقت  لیاز داده ها به دل یکه برخ یدر حال

ضعیف داده های نادرست  از درک یمشکالت ناش نیاز ا ی، بخش عمده امی شوند( lostاصطالحاً ) روند یم نیاز ب

. ستین هم ، اما محدود به آنهاستیکاربر ن یمؤثر و خطا استیس یموارد شامل فقدان معمار نیا نشأت می گیرد.

 کردیرو کیبه  DLP یا به اختصار Data Loss Preventionیا  "از دست دادن داده ،از یریجلوگ"عبارت 

 دنکن ی، نظارت و محافظت مییشناسا را استفاده حال که اطالعات در ییها ستمیو س ندهایجامع شامل افراد، فرآ

 network ل،در حال حرکت )به عنوان مثا ی(، داده هاهاendpoint action)به عنوان مثال،  اطالق می شود

actionی ذخیره شده یا داده ها( و داده ها در حالت استراحت )به عنوان مثال، هاdata storageقی( از طر 

deep content inspection  یا  متمرکز تیریچارچوب مد کیو باcentralized management 

framework امروزه .صورت می گیرد Solutionیتجار یها DLP تبادل و کشف  یتالش برا یجستجو جهت

 نیاطالعات حساس در دسترس هستند. ا یشبکه محافظت شده دارا کیمشکوک مرتبط با  یها تیالفع ریسا

شبکه  در لیانتقال فا قیسازمان را از طر یها ستمیباشد که س رمجازیغ یداده ها ییقادر به شناسا دیبا ستمیس

 یساز ادهیپ یابیارز جهتکند.  یخارج م ستمیاز س و...(ها Flash Memoryها )مثل removable media ای

 یها ستمی)که باعث س تست شده یتالش کند تا مجموعه داده ها دیبا یابیارز می، تیصورت دوره ا هب 13کنترل 

DLP قیشبکه و از طر در ها لیانتقال فا قی( را از طرستندیاطالعات حساس ن شاملشوند اما  یم removable 

media و  قابل اعتماد طیبه خارج از مح ییجابجا قابلهاtrust به عنوان مثال می توان از  .دمنتقل کن شبکه

در این بخش  FortiGateهایی همچون UTMبر روی  DLPو ماژول های  OpenDLP ،MyDLPابزارهای 

 اشاره نمود.
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 به دانستن ازیبر ن یکنترل شده مبتن ی: دسترس14 یکنترل بحران

با دقت  یشبکه داخل کیحساس را از اطالعات حساس و کمتر در دسترس عموم در  یها داده ها سازمان یبرخ

اطالعات موجود  شتریب ای هیبه کل یها، کاربران داخل طیاز مح یاریدر بس تا جاییکه کنند. یو جدا نم ییشناسا

 یتوانند با مقاومت کم یم، می کنندنفوذ  یشبکه ا نیکه مهاجمان به چن یدارند. هنگام یدر شبکه دسترس

 administrator یداخل یکنترل اغلب با استفاده از جداساز نیکرده و از آنها جدا کنند. ا دایاطالعات مهم را پ

accountجهتکاربران  یبتواند تمام تالش ها دیبا ستمیس نیشود. ا یاجرا م اکانت های غیر مدیریتیاز  ها 

پرسنل  یبرا email ای alert کی دیدهد و با صیخمناسب تش هایprivilegeها را بدون  فایلبه  یدسترس

اشتراک  به یقابل دسترس یها لیفا ای یمحل یها ستمیشامل اطالعات مربوط به س موضوع نی. انماید جادیا یادار

یکسری اکانت های  دیبا یابیارز می، تیبصورت دوره ا 14کنترل  یاجرا یابیارز جهتشبکه است.  گذاشته شده

 .ستیبه اطالعات کنترل شده ن یابیقادر به دست اکانتکند که  دییو تأ کرده جادیمحدود ا یبا دسترس تستی

 

 میسی: کنترل دستگاه ب15 یکنترل بحران

کنند، سرقت  یم دایپ یسازمان دسترس کیبه  میسیبارتباطات  قیاز طر و مجاور یها نگیکه از پارک یمهاجمان

 یسازمان دور بزنند تا دسترس کیدهد  یبه مهاجمان اجازه مموضوع  نیرا آغاز کرده اند. ا یاصل یداده ها یها

نیز برای جلوگیری از این  د. سازمان هانحفظ کن )منظور سیستم قربانی( هدف کیمدت را در داخل  یطوالن

استفاده می  یتجار هاWireless IDS و ابزارهای کشف و تشخیص همچون یتجار میسیب یهاراسکن مورد، از

در  یرا هنگام دسترس رمجازیغ یها یکربندیپ ایغیرمجاز  میسیب یها قادر باشد دستگاه دیبا ستمی. سکنند

، یبصورت دوره ا 15کنترل  یاجرا یابیارز یکند. برا ییآن شناسا یبه شبکه ها ایسازمان  یها ستمیمحدوده س

تجهیزات غیرمجاز وایرلس، کالینت های  کردن hardenامن و  اقدام به پیکربندی دیبا یابیارز میکارکنان ت

د تا آنها را نتالش کن دیبا نی. همچننمایندشبکه سازمان  درهای وایرلسی Access Point نینوایرلس و همچ

به عنوان  و اصالح شوند. ییبه موقع شناسا دیبا ینقاط دسترس نی. انمایندسازمان متصل  میسیب یبه شبکه ها

 Wireless IDSو رایگان که عنوان یک  Open Sourceبه عنوان یک ابزار  Kismetمثال می تواند به ابزار 

 کند در این بخش اشاره نمود.عمل می

 

 مانیتور اکانت: کنترل و 16 یکنترل بحران
 یروش برا نیکنند. ا یکاربران مشروع را جعل محساب ، رفعالیغ یکاربر یهااکانت  قیغالباً از طر مهاجمان

network watcherیامکانات یعامل ها دارا ستمیکند. اگرچه اکثر س یرا دشوار م نیرفتار مهاجم ها تشخیص 

فرض  شیپ ورتبه ص یها گاه یژگیو نیهستند، اما ا اکانتدر مورد استفاده از   logging informationیبرا
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 اکانتبه  یتر در مورد دسترس قیضبط اطالعات دق یها را برا ستمیتوانند س یم یتی. پرسنل امنهستند رفعالیغ

ارائه می  third-partyکه معمواًل به صورت  log لیو تحل هیتجز هایابزار ای یها پتیکرده و از اسکر یکربندیپ

 یکاربر یها اکانت قادر به شناسایی دیبا این ابزارهااطالعات استفاده کنند.  نیا لیو تحل هیتجز جهت شوند

 دیبا یابیارز می، تیبه صورت دوره ا 16کنترل  یساز ادهیپ یابیارز ی. برادنباشها موجود بر روی سیستم  رمجازیغ

 هایی هستند کهعبور یرمزها یدارا یها، اکانت رفعالیغ یها اکانتشده،  lock یهااکانت  ستیکند که ل دییتأ

 یهااکانت  و برای ها گذشته( password policyقانون  مدت زما طول عمرشان گذشته )منظوراز حداکثر 

 .ندشده ا لیتکم تیروزانه با موفق، بصورت شوند ینم یکه هرگز منقض بورع یرمزها یدارا

 

 پر کردن شکاف ها یو آموزش مناسب برا یتیامن یمهارت ها یابی: ارز17 یکنترل بحران

است تا  یخود متک مانکارانیدارد، به کارکنان و پ را بطور مؤثر و پاسخ دادن به حمالت افتنیبه  دیکه ام یسازمان

 درست و حسابی یتیامن یمهارت ها یابیبرنامه ارز کیکرده و آنها را پر کند.  دایها را پ شکاف ها وگپ  بتواند

قرار دهد.  رندگانیگ میتصم اریدر اخت یتیامن یبهبود آگاه یرا در مورد محل ها یتواند اطالعات قابل توجه یم

 یکمک کند. نکته اصل یتیامن یها بهبود روش یمناسب منابع محدود برا صیتخص نییتواند به تع یم نیهمچن

 ییها یابیبلکه با ارز نامهیاست نه با امتحانات صدور گواه measurementیا  یریاندازه گ ،ارتقاء مهارت ها یبرا

 ییوجود دارد. پس از شناسا ییاست و چه شکاف ها یکافش دهد که دان یکه هم به کارمند و هم کارفرما نشان م

که  یکارمندان و مربی mentorبه عنوان  یتوان برا یشکاف ها، از آن دسته از کارمندان که دانش الزم را دارند م

 ماًیمستق تاد نکن جادیا یآموزش ید برنامه هانتوان یم نیسازمان همچن نی. ااستفاده نمودرا ندارند،  دانش نیا

 .نمایندکارمندان را حفظ  یآمادگ

 

 Application Software Securityی یا نرم افزار کاربرد تی: امن18 یکنترل بحران
کنند.  یحمله م یریپذ بیبر آس یمبتن ریبر وب و غ یمبتن یغالباً به هر دو نرم افزار کاربرد ییجنا یها سازمان

 بیاز راه دور آس خطردر برابر  قیاز سه طر یمجرمان است. نرم افزار کاربرد یبرا یاصل تیاولو کی نیدر واقع، ا

 است: ریپذ

 .کند ینم یکاربر را بررس یورودو سایز اندازه  یدرست به .1

 sanitize)یا  پاالیش نشده کاربر یتوان ورود یبه طور بالقوه نم توالی کاراکترهای مخرب کردن لتریف با .2

user input) چون )اشاره به ورود کاراکترهای غیرمجاز توسط هکر در حمالتی هم .برد نیرا از بSQL 

Injection .)دارد 

 نمی شوند. clearو  initializeمناسب به صورت  رهایمتغ کهنیا .3
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تا  رندیقرار گ تستبا دقت مورد  دیبا third-partyو  یداخل یکاربرد یاز حمالت، نرم افزارها یریجلوگ جهت

 Web Application یتیاسکن امن ی، ابزارهاSource Codeتست  ی. ابزارهاکشف شود در آنها یتینقص امن

، تست گرید دی. ابزار مفهستند دیمف اریبس ینرم افزار کاربرد تیامن نیدر تأم هاobject codeتست  یو ابزارها

گسترده و تخصص تست نفوذ  یسیاست که دانش برنامه نو یکنندگان شیتوسط آزما ینرم افزار دست یتینفوذ امن

 کی دیدر سطح برنامه باشد و با یحمله نرم افزار کیو مسدود کردن  ییقادر به شناسا دیبا ستمیس نیرا دارند. ا

alert به صورت  18عملکرد کنترل  یابیارز یسازمان بفرستد. برا یکارمندان ادار یرا برا ایمیلی ایکند  جادیا

نرم  یتیاستفاده کند تا نقص امن Web Application یریپذ بیاسکنر آس کیاز  دیبا یابیارز میت کیماهانه، 

، Acunetix ،Nexposeاز جمله این اسکنرهای آسیب پذیری می توان به اسکنرهایی همچون:  کند. تستافزار را 

Nessus، OpenVAS، GFI LanGuard ،N-Stalker ،Nikto  و... اشاره نمود. در صورت تمایل جهت

، تألیف CEH Masterکسب اطالعات بیشتر و تمرین عملی با این اسکنرها را می توانید به کتاب مرجع آموزش 

 مهندس میثم ناظمی از انتشارات ناقوس مراجعه فرمایید.

 

 Incident Responseیا  حوادث پاسخگویی بهو  مدیریت: 19 یکنترل بحران
سازمان ممکن است در وهله اول  کی، یا پاسخگویی به حوادث Incident Responseداشتن یک برنامه  بدون

مناسب  یها هیداده شود، ممکن است سازمان از رو صیاگر حمله تشخ یحت را انجام ندهد. حملهیک کشف 

، ممکن نی. بنابراابدیمطمئن بهبود  یکن کند و به روش شهیحضور مهاجم را ر با شدهکند تا خسارت وارد  یرویپ

 یها ستمی، آلوده شدن سشتریدر سازمان هدف داشته باشد و باعث صدمه ب یبه مراتب باالتر ریاست مهاجم تأث

گویی به پاسخ میپاسخ به حادثه، ت قیدق یروش ها فیحساس تر شود. پس از تعر یو احتماالً داده ها شتریب

شمل محدودیت  دوره ها نیشرکت کنند. ا محور-وزشی سناریوآمدوره ای در دوره های  دیبا IRتیم حوادث یا 

که سازمان با آن روبرو  ییها یریپذ بیو آس داتیحمله که با تهد یوهایسنار یسرکیانجام  قیاز طر نیستند و

 .ندشده ا میاست، تنظ

 

 قرمز میت ناتینفوذ و تمر ی: تست ها20 یکنترل بحران

 هایو سخت افزار هاو با سوء استفاده از نرم افزار social engineeringیا  یاجتماع یمهندس قیاز طر مهاجمان

و  یا انهیاز اقدامات مهاجمان را دینفوذ شامل تقل شیکنند. آزما یها نفوذ م ستمی، به شبکه ها و سریپذ بیآس

exploit دیتواند باشد. هر سازمان با یمهاجم م کی ینوع دسترس نییتع یآنها برا کردن scope  دامنه روشنو 

حداقل  دیبا ییپروژه ها نیکند. دامنه چن فیقرمز تعر میت زینفوذ و آنال تست یرا برا یریقواعد درگ از و واضحی

 باشد. دیپردازش تول تیارزش اطالعات و قابل نیبا باالتر ییها ستمیشامل س
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