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اهمیت موضوع



بیان مسئله

.نیستخریدنیمدیریت آسیب پذیری ها ▫
.رساندفرایندهای امنیتی را باید ایجاد و سپس به سطح مناسبی از بلوغ ▫



چارچوب مدیریت مخاطراتدر جایگاه مدیریت آسیب پذیری 

خط مقدم مقابله با ریسک های امنیت اطالعاتپذیری، مدیریت آسیب 

جایگاه مدیریت آسیب پذیری ها در چارچوب مدیریت ریسک



تیامنیفرایندهایجایگاه مدیریت آسیب پذیری در سبد 
دفاع سایبری سازمان هادر برنامه یکی از الیه های پیشنگرانه پذیری، مدیریت آسیب 

سبد فرایندهای امنیت اطالعات

Gartner 2013: منبع



انمدل های بلوغ امنیت اطالعات سازمجایگاه مدیریت آسیب پذیری در 

.پذیری یکی از ابعاد ارزیابی بلوغ برنامه امنیت اطالعات سازمان استمدیریت آسیب 

زمانابعاد ارزیابی بلوغ برنامه امنیت اطالعات سا

Gartner 2013: منبع



چالش های مدیریت آسیب پذیری

موضوعی چالش برانگیز برای سازمان های بزرگمدیریت آسیب پذیری ها، 

(2015تا 2006از )آسیب پذیری هایی که به صورت عمومی افشاء شده اند 

IBM X-Force/Analysis By Gartner Research, 2016: منبع



مدیریت آسیب پذیری ها، 
موضوعی چالش برانگیز برای 

سازمان های بزرگ

چالش های مدیریت آسیب پذیری



موضوعی چالش برانگیز برای سازمان های بزرگمدیریت آسیب پذیری ها، 

چالش های مدیریت آسیب پذیری



ی موضوعمدیریت آسیب پذیری ها، 
چالش برانگیز برای سازمان های 

.بزرگ

چالش های مدیریت آسیب پذیری

NopSec, 2015 state of vulnerability risk management, 2016: منبع



زرگموضوعی چالش برانگیز برای سازمان های بمدیریت آسیب پذیری ها، 

چالش های مدیریت آسیب پذیری



چالش های مدیریت آسیب پذیری
متنوع مدیریت آسیب پذیری ها در سه بعد فناوری، فرایند و نیروی انسانیاجزای ▫

Gartner, 2016: منبع



پذیریآسیباشتباهات رایج در مدیریت 
هاآنترمیمبارابطهدراقداماتیپیشبردبدونهاپذیریآسیبپویش•

هاداراییاهمیتوسازمانهایریسکاندازچشمازشدنغافل•

پذیریآسیبمدیریتدرهایمسئولیتوهانقشنبودنمشخص•

نادرستدهیگزارش•

استپذیریآسیبمدیریتهمانکردنوصلهاستمعتقدکهتفکری•

.استفنییمسئلهیکتنها،ها،پذیریآسیبمدیریتکهاینباور•

هاپذیریآسیبتمامترمیمتصور•

پذیریباورهای غلط در مدیریت آسیب



نرخ باالی شناسایی آسیب پذیری ها
توان و منابع محدود سازمان ها برای رفع آسیب پذیری ها در بازه زمانی کوتاه
محدودیت های کسب وکارها

oنیازمندی های دسترس پذیری سامانه های کسب و کار حیاتی
o اختیاز سیستم عامل یا سرویس های زیرسخاصی وابستگی برنامه های کاربردی به نسخه
oسیستم عامل های تعبیه شده در تجهیزات خاص منظوره

 پذیریموضوعات بسیار متنوعی مطرح در حوزه مدیریت آسیب
اشتباهات رایج
باورهای غلط

جمع بندی



چرخۀ فرآیندی مدیریت آسیب پذیری
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چرخه فرآیندی مدیریت آسیب پذیری



ت  تمامی آسیب پذیری های شناسایی شده می بایست ظرف مد
.روز اصالح شوند30

 آسیب پذیری های امتیازدهی شده با استفاده از روشCVSS  و
دارای امتیاز بیش از هفت روی ایستگاه های کاری می بایست
ظرف مدت سی روز، با نرخ تکمیل نود و هشت درصد اصالح 

.شوند

چه چیزی باید پویش شود؟
 کنیم؟ آسیب پذیری های شناسایی شده را چگونه اصالح
 چگونه استثناها را تعریف کنیم؟

طرح ریزی مدیریت آسیب پذیری



چه سیستم هایی باید پویش شوند؟

 را بکار می گیرند؟ پویشگر ابزارهای کسانی چه

 به گزارش ها رسیدگی می شود؟  چگونه

 رطرف می توانند مسائل شناسایی شده را باعالم نتایج به آنان که فرآیند
؟چگونه استکنند، 

 ک را یکدام چه کسی تصمیم می گیرد که چه آسیب پذیری ترمیم شود؟
؟ کاهش دادباید به طور موقت 

 عملکرد فرآیند، اندازه گیری و بهبود داده می شود؟  چگونه چه زمانی

  ؟  چگونه عملکرد فرآیند، اندازه گیری و بهبود داده می شود؟

وفرآیندهاافراد،جنبهسههربایدمحدودهتعیینبرایتالشهرگونه
.دهدپوششرافناوری

ارساختهمچونفاکتورهاییبهتوجهبامتفاوتفرایندهایبکارگیری
هاسامانهاهمیتوسازمانی

ازیکیمحدودۀدرکمدستبایداطالعاتیهایسامانهازیکهر
.می گیردقرارپذیریآسیبمدیریتفرآیندهای

طرح ریزی مدیریت آسیب پذیری



چه سیستم هایی باید پویش شوند؟

 را بکار می گیرند؟ پویشگر ابزارهای کسانی چه

 به گزارش ها رسیدگی می شود؟  چگونه

 ا برطرف افرادی که می توانند مسائل شناسایی شده راعالم نتایج به فرآیند
؟چگونه استکنند، 

 ک را یکدام چه کسی تصمیم می گیرد که چه آسیب پذیری ترمیم شود؟
؟ کاهش دادباید به طور موقت 

 عملکرد فرآیند، اندازه گیری و بهبود داده می شود؟  زمانی و چگونه چه

طرح ریزی مدیریت آسیب پذیری



ارزیابی آسیب پذیری



ارزیابی آسیب پذیری



موارد کاربری اصلی:
کاهش مخاطره

«تطابقموردنیاز برای پویش هایو « ارزیابی تطابق

o  از11.2بندPCI DSS  : ماه یکبار و پس از وقوع هر تغییر مهم3حداقل هر پویش

o ارزیابی پیوسته آسیب پذیری ها و: از طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی1.1بند
برطرف سازی آنها 

o آسیب پذیری سنجش : از سند الزامات امنیت اطالعات شاپرک8-5-2بند

ارزیابی آسیب پذیری



 سایر موارد کاربری:
 ا مرتبط بممیزی هامدیریت تغییر و دیگر ممیزی های، وصلهمدیریت ممیزی های

ترمیم

 دستگاه ؛ کاوش دارایی هاکاربردی و برنامه های، خدمت هااز نقشه ای و تهیه کاوش
های مشکوک

 رد و نشانگرهای اصلی عملکاندازه گیری سنجه ها برای استفاده در گردآوری داده ها
 (KPI) داده های ورودی برای مخاطره و مدل سازی؛GRC

 امنیتیپایش های استفاده در گردآوری داده های زمینه وند برای

ارزیابی آسیب پذیری



را چگونه تعریف کنیمآسیب پذیریفرآیند ارزیابی محدودۀ:
 ؟می بردرا به کار پویشگرهاچه کسی

 است؟به افرادی که قرار است بر اساس نتایج به رفع مشکالت بپردازند، چگونههانتیجهارائه فرآیند

 هایروشرا ترمیم کنیم، در کدام موارد به سراغ آسیب پذیریکه کدام موارد می گیردچه کسی تصمیم 
برویم یا چه زمانی مخاطره را بپذیریم؟آسیب پذیریموقتی برای بستن راه سوءاستفاده از 

بندی یا بر اساس کدام چه کسانی مسئول رفع مشکالت هستند و با چه جدول زمانSLA  به موضوع
خواهند پرداخت؟

 ؟را سنجید و بهبود دادآسیب پذیریفرآیند ارزیابی می شودچگونه

 مختلف توسعه سامانه های اطالعاتی در محدوده فرایند ارزیابی آسیب پذیریمراحل

ارزیابی آسیب پذیری



 ؟انجام دادمی توانروش هاییرا به چه آسیب پذیریارزیابی

ارزیابی از راه دور، از طریق شبکه و بدون احراز هویت

 شبکهاز راه دور از طریق شدۀاحراز هویت ارزیابی

 عامل بنیانارزیابی

 غیرفعالشبکه یا پویش پایش

 غیرمستقیم از راه یکپارچگی با ابزارهای بیرونیارزیابی

ارزیابی آسیب پذیری



کدام روش مناسب تر است؟

؟در ارزیابی از طریق شبکه، روش احراز هویت شده بهتر است یا بدون احراز هویت

چه زمانی از ارزیابی عامل بنیان استفاده می شود؟

ارزیابی آسیب پذیری



معماری های ارزیابی:

On-Premises

Cloud/SaaS

ارزیابی آسیب پذیری



ضرورت اجرای پویش های داخلی و خارجی

استفاده شودپویشگریکاز دارایی 10000تا 5000هر ازایشود به میتوصیه

 حیط  های سیار در ارزیابی های موقت، برنامه ریزی نشده یا ارزیابی مپویشگراستفاده از
آفالینهای 

ارزیابی آسیب پذیری



تدوین الگوی اجرای ارزیابی آسیب پذیری

جاد  ، جداگانه و بی دخالت انسان نمی توانند ارزش افزوده ای ایپویشگرهای آسیب پذیری
.کنند



تدوین الگوی اجرای ارزیابی آسیب پذیری

 ابزارهایSIEM و ابزارهایGRC  مخاب گزارش های ارزیابی



تدوین الگوی اجرای ارزیابی آسیب پذیری
:هاانواع روش های تحویل اطالعات حاصل از ارزیابی اسیب پذیری ها به استفاده کنندگان آن

گزارش ها و داشبوردهای آنالین

 هشدارها و فرآیندهای جریان کاری داخلی

 کاری بیرونی و سامانه های تیکتینگ  جریان

 سامانه هایGRC



تدوین الگوی اجرای ارزیابی آسیب پذیری

تعیین دوره های ارزیابی براساس نیازمندی ها و شرایط سازمان

برای سازمانی هایی که بخواهند ارزیابی آسیب پذیری را پیوسته و همواره انجام دهند، باید
باشندتوجیه مواجهه با جریان دائمی داده های آسیب پذیری دالیل محکمی داشته 



آدرسفضاتمامیپویشIPاستثناءبهسازمانهای
بودهحساسهایماموریتدارایکهکههاییسامانه

.می شوندمشکلدچارIPپویش هایتأثیرتحتو

اززمانیپنجره هایدرپویشزمان هایدادنِقرار
.تأییدشدهپیش

حساب هایازطالعاتحفاظتبهویژه ایتوجه
استفادهشدههویتاحرازپویش هایدرکهکاربری

.می شوند

توسطآسیب پذیری هااطالعاتآخریندریافت
.پویشهرازقبلپویشگرها

اجرای ارزیابی آسیب پذیری



چرخه فرآیندی مدیریت آسیب پذیری



وعملیاتربتأثیرکم ترینباکشفازپسبالفاصلهآسیب پذیری هاهمهترمیمآل،ایدهحالت
.کسب وکار

سرورهرازایبهنشدهترمیمپذیریِآسیبصدهاانباشت.
الحاصوترمیمسربرامنیتتیمواطالعاتفناوریعملیاتهایتیمبیناصطکاکایجاد

.شناسایی شدههایپذیریآسیب
اهشکرامخاطرهمستقیماًخودنمی توانداما،استمخاطرهبهرسیدگیمسئولامنیتیتیم

.دهد

مدیریت آسیب پذیریفرایندیچرخه 



تصمیم گیری برای ترمیم یا کاهش



پذیریسطوح بلوغ مدیریت آسیب



بخش دوم

اولویت بندی آسیب پذیری ها مبتنی بر تهدید



.اندمورد سوء استفاده قرار گرفته 2015که در سال هاییتعداد آسیب پذیری 



2015مهمترین آسیب پذیری های مورد سوء استفاده قرار گرفته در سال 
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تعداد آسیب پذیری های مورد سوء قرار گرفته



مشکل آسیب پذیری های روز صفر چقدر جدی است؟



مدت زمان صرف شده برای سوء استفاده از آسیب پذیری



همیت آنهاآسیب پذیری های مورد سوء استفاده قرار گرفته به تفکیک میزان ا



:آنچه باید انجام شود
تفاده اند و در دنیا مورد سوءاسکه در سازمان دیده شدههاییپذیریآسیبوصله یا ترمیم آن دسته از بر 

.نماییدتمرکز -شانشدتفارغ از -قرارگرفته است 



باج افزار: مطالعه موردی



باج افزار: مطالعه موردی



(Exploit Kits)مجموعه ابزارهای بهره کشی: مطالعه موردی



(Exploit Kits)مجموعه ابزارهای بهره کشی: مطالعه موردی





ی دیگرنگاهی به تعداد آسیب پذیریهای کشف و رفع شده از منظر



ترمیمدوراهی



توصیه های مهم در تصمیم گیری های مدیریت آسیب پذیری
.فرآیندی برای اولویت بندی آسیب پذیری ها تدوین کنید•
.که داده های مرتبط با آسیب پذیر ی های سازمان را در خود دارند، امن کنیدهاییسامانه •
.  از آزمون ایمنی ترمیم قبل از انجام نهایی آن استفاده کنید•
.های الزم را به منظور عملیاتی کردن فرآیند ترمیم به انجام رسانیدخودکارسازیهمکاری ها و •
.تعامالت میان تیم های عملیاتی را تسهیل کنید و تا جایی که امکان دارد آن ها را ساده کنید•
ز آسیب حداقل، سامانه های آسیب پذیری که از اینترنت قابل دسترس هستند  و کد سوء استفاده ا•

پذیری  آن ها در دسترس عموم قرار دارد را ترمیم کنید
.توانید با سرعت الزم ترمیم کنید، کاهش مخاطره را در پیش بگیریدنمیاگر •



بخش سوم

کاهش آسیب پذیری امنیتی/ ترمیم 



( ترمیم)مدیریت وصله های امنیتی



مدیریت نظام مند وصله های امنیتی
تعیین نقش ها و مسئولیت ها •
تغییر، یکپارچه سازی مدیریت وصله با فرآیندهای مدیریت آسیب پذیری،•

پیکربندی و انتشار 
گزینش ابزارها و فروشندگان مناسب •
تعیین سنجه های واقع بینانه •



مدیریت نظام مند وصله های امنیتی
تعیین نقش ها و مسئولیت ها •
تغییر، یکپارچه سازی مدیریت وصله با فرآیندهای مدیریت آسیب پذیری،•

پیکربندی و انتشار 
گزینش ابزارها و فروشندگان مناسب •
تعیین سنجه های واقع بینانه •



مدیریت نظام مند وصله های امنیتی
تعیین نقش ها و مسئولیت ها •
تغییر، یکپارچه سازی مدیریت وصله با فرآیندهای مدیریت آسیب پذیری،•

پیکربندی و انتشار 
گزینش ابزارها و فروشندگان مناسب •
تعیین سنجه های واقع بینانه •



مدیریت نظام مند وصله های امنیتی
تعیین نقش ها و مسئولیت ها •
تغییر، یکپارچه سازی مدیریت وصله با فرآیندهای مدیریت آسیب پذیری،•

پیکربندی و انتشار 
گزینش ابزارها و فروشندگان مناسب •
تعیین سنجه های واقع بینانه •



نقش ها و مسئولیت ها

: استشامل موارد زير نقش هاي اصلی وصله کردن، •
تيم ارزيابي آسیب پذیری▫

مهندسي سامانه▫

مالکان و تدوین کنندگان برنامه های کاربردی▫

عمليات فناوری اطالعات  ▫

▫Help Desk

▫Governance



نقش ها و مسئولیت ها

عیین برای هر بخش از فرآیند وصله کردن، افرادی را با نقش های مدیریت وصله ت•
.شوند

کارکرد
امنیت  
اطالعات

راهبری 
اجرایی

و  تیم وصله
-آسیب

پذیری 

ت تیم مدیری
تغییرات

مهندسی 
سامانه

توسعۀ 
محصول

ITعملیات میز خدمتمدیران خدمات

AAR هاپایش تهدیدها و آسیب پذیری

نای تعیین سطوح وصله و خط مب
وصله

AARCRC

AIRRIIساخت/آزمون/توسعه

ACIIIRIRبهره برداری از محصول

AIIIRRمشکالت گزارش دهی



یکپارچه سازی

مدیریت آسیب پذیری •
.شودباید بررسی میزان اهمیت یک وصله از منظر امنیتی ▫
.رددر اولویت بندی اعمال وصله باید از تحلیل میزان تأثیر هر آسیب پذیری استفاده ک▫

مدیریت پیکربندی ، تغییر و انتشار•
.کردمديريت تغيير را طی خواهند « استاندارد»بیشتر وصله ها، فرآيند ▫
.نندکهاي بسیار حساس، بايد فرآیند مديريت تغيير مفصل تری را طی های مربوط به سامانهوصله▫
ر حیاتی را نیز وجود داشته باشد تا وصله های بسیا« کاری تغییرات اضطراریفرآیند گردش»باید یک ▫

.  پوشش دهد



یکپارچه سازی



گزینش ابزارها و فروشندگان مناسب 

در همۀ هنگام انتخاب فروشندگان، باید نیازهایتان را دربارۀ مدیریت وصله•
باشیددر نظر داشته پلتفرم های مرتبط 

نار غالباً ابزارهاي مديريت وصله و ابزارهای ارزیابی آسیب پذیری را در ک•
.می کنندیکدیگر استفاده 

اولویت بندی سامانه ها به منظور وصله کردن ▫
اعتبار سنجی فرآیند وصله کردن ▫



سنجه های واقع بینانه
ت وضعیت آرمانی این است که تمامی وصله ها در تمامی سامانه ها به سرع•

.نصب شوند
یار متفاوت میزان موفقیت وصله کردن از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر بس•

.  است
درصد وصله های موفق اعمال شده در یک زمان معین روی : سنجه مناسب•

:پلتفرم هایی نظیر
رایانه های شخصی دارای سیستم عامل ویندوز

برنامه های کاربردیِ تحت ویندوز رایانه های شخصی

سرورهای ویندوزی

لینوکس/ یونیکس

افزار و پایگاه های دادهبرنامۀ کاربردی، میان



مدل بلوغ مدیریت وصله



مدل بلوغ مدیریت وصله

نتایجتناوب انجام وصله  پلتفرمسامانه یا 

رایانه های شخصی دارای 
سیستم عامل ویندوز

.وصله شده اند و پایدارند% 80ماهانه، با چرخۀ انجام چهارهفته ای1سطح 

ماهانه با چرخۀ انجام دو تا سه هفته ای2سطح 
:  شامل)وصله شده و پایدارند % 85نزدیک به 

(رایانه های همراه و دفاتر شعب کوچک

ماهانه با چرخۀ انجام دو تا سه هفته ای3سطح 
وصله شده و پایدارند% 95

(های همراه و دفاتر شعب کوچکرایانه: شامل)

روزه تا دو هفته ای10ماهانه با چرخۀ انجام 4سطح 
و های همراهرایانه: شامل)وصله شده، پایدارند % 99

(دفاتر شعب کوچک

برنامه های کاربردیِ تحت
یویندوز رایانه های شخص

.نتایج بررسی نمی شوند.تناوب خاصی رعایت نمی شود1سطح 

پراکنده و ناهماهنگ2سطح 
 اند سنجه های پایه برآورده شده. وصله شده اند% 50

ه و ردگیری نسخه ها انجام می شود اما، قسمت عمد
.کار با اسکریپت نویسی انجام شده است

.وصله شده اند% 75ماهانه3سطح 

وصله شده اند% 95ماهانه4سطح 

سرورهای ویندوزی

.وصله شده اند و اوضاع پایدار است% 75هشت هفته1سطح 
.وصله شده اند% 80هشت هفته2سطح 
.وصله شده اند% 85چهار تا پنج هفته3سطح 
وصله شده اند% 95بیش از چهار تا پنج هفته4سطح 



کاهش آسیب پذیری



چرا و چه زمانی کاهش آسیب پذیری؟
سرعت  اندک در وصله کردن به علت محدودیت های مرتبط با کیفیت و استقرار •
سرعت اندک در وصله کردن به دلیل الزامات در دسترس پذیری سامانه های آسیب پذیر •
به پایان رسیدن زمان پشتیبانی محصول •
منابع  فناوری اطالعات ناکافی به منظور وصله کردن •
.برنامه کاربردی تجاری که نمی توانند روی سامانه های وصله شده اجرا شوند•



چرا و چه زمانی کاهش آسیب پذیری؟
سرعت  اندک در وصله کردن به علت محدودیت های مرتبط با کیفیت و استقرار •
سرعت اندک در وصله کردن به دلیل الزامات در دسترس پذیری سامانه های آسیب پذیر •
به پایان رسیدن زمان پشتیبانی محصول •
منابع  فناوری اطالعات ناکافی به منظور وصله کردن •
.برنامه کاربردی تجاری که نمی توانند روی سامانه های وصله شده اجرا شوند•



چرا و چه زمانی کاهش آسیب پذیری؟
سرعت  اندک در وصله کردن به علت محدودیت های مرتبط با کیفیت و استقرار •
سرعت اندک در وصله کردن به دلیل الزامات در دسترس پذیری سامانه های آسیب پذیر •
به پایان رسیدن زمان پشتیبانی محصول •
منابع  فناوری اطالعات ناکافی به منظور وصله کردن •
.برنامه کاربردی تجاری که نمی توانند روی سامانه های وصله شده اجرا شوند•



چگونه آسیب پذیری را کاهش دهیم؟
جداسازی منطقی سامانه های قدیمی و غیر  قابل وصله •
ی آسیب بهره گیری از کنترل های امنیتی برای شناسایی و مسدود کردن حمالت مرتبط با سامانه ها•

پذیر
تقویت مدیریت پیکربندی دستگاه های آسیب پذیر•
فعال سازی الگ های دسترسی و احرازهویت•



چگونه آسیب پذیری را کاهش دهیم؟
جداسازی منطقی سامانه های قدیمی و غیر  قابل وصله •
ی آسیب بهره گیری از کنترل های امنیتی برای شناسایی و مسدود کردن حمالت مرتبط با سامانه ها•
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تقویت مدیریت پیکربندی دستگاه های آسیب پذیر•
فعال سازی الگ های دسترسی و احرازهویت•



چگونه آسیب پذیری را کاهش دهیم؟
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چگونه آسیب پذیری را کاهش دهیم؟
جداسازی منطقی سامانه های قدیمی و غیر  قابل وصله •
ی آسیب بهره گیری از کنترل های امنیتی برای شناسایی و مسدود کردن حمالت مرتبط با سامانه ها•
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تقویت مدیریت پیکربندی دستگاه های آسیب پذیر•
فعال سازی الگ های دسترسی و احرازهویت•



جداسازی منطقی سامانه های قدیمی و غیرقابل وصله

مالحظاتتوضیحاتفناوری

VLAN/ACL

تگاه معمول میان سوییچ ها که تنها به گروهی از دسمکانیزمی
اجازه ارتباط می دهد در حالیکه از یک VLANهای داخل یک 

می تواند در سطح پورت ACL. سیم فیزیکی استفاده می کنند
.را محدود کندVLANارتباطات میان سروروهای درون یک 

ه روی سوییچ های شبکه، ارزانآماده برای استفاد•
.نیستندACL ،statefulقوانین •
باالتر از TCP/UDPقوانین موثر برای پورت های تنظیم•

.سخت است1024
.مدیریت آن ها سخت است•

ACL
ان  بین  میزب-معمول برای اداره کردن ارتباطات میزبانمکانیزمی

VLANها که در سطح مسیریابی عمل می کند.

ه روی سوییچ های شبکه، ارزانآماده برای استفاد•
.نیستندACL ،statefulقوانین •
باالتر از TCP/UDPقوانین موثر برای پورت های تنظیم•

.سخت است1024
.مدیریت آن ها سخت است•

Firewall

ندی شده آتش با قوانینی به ازای هر الزام کسب وکار پیکربدیوار
خلی رد ترافیک یا درخواست ورود به شبکه دا/است که پذیرش

) ومیدیوار آتش همچنین نواحی دسترس عم. را مدیریت می کند
زمان شبکه را از نواحی  داخلی شبکه سا( وب سایت های عمومی

ه داخلی جدا می کند تا از ورود هرگونه ترافیک مشکولک به شبک
.جلوگیری کند

statefulقوانین •

•IPS های یکپارچه و ادغام شده
گزارش دهی عمومی •
مدیریت آسان•
گران قیمت•



بهره گیری از کنترل های امنیتی 

:توصیه ها
های یکپارچه شده با دیگر تجهیزات، به دست آورید، IPSسعی کنید بیشترین بهره را از •

. های تعریف شده انجام دهید Policyاین کار را با بازبینی 
. اب کنیدرا انتخیا خدمات دیوارآتشی که قابلیت بهره برداری از هوش امنیتی دارد دستگاه •
ا میزان بحرانی بودن دارایی های وصله نشده و موقعیت آن ها در سازمان فناوری اطالعات ر•

.بازبینی کنید و کنترل های مناسب را انتخاب کنید

:مالحظات
تی با استفاده فرآیند رسیدگی به یک آسیب پذیری امنی: استفاده کنید« وصله کردن مجازی»از •

.از مسدوسازیِ بردار حمله ای که می تواند از آن بهره کشی کند
.ترافیک های رمزنگاری شده را مدیریت کنید•
و همچنین احراز هویت دوعامل به درستی IPS ،HIPS ،WAF ،DAP ،EPPاز تجهیزات •

.استفاده کنید



تقویت مدیریت پیکربندی دستگاه های آسیب پذیر

:هاتوصیه
. با تیم های پشتیبانی به منظور سفارشی سازی خط مشی ها همکاری کنید•
کاری با  فناوری اطالعات  برای تعریف استانداردهای پیکربندی امنیتی و ارزیابی خودکار آن ها هم•

.  کنید
ه راه حل به صورت موقت، تغییرات الزم را در پیکربندی به انجام رسانید تا زمانی کهر زمان نیاز شد •

.های ترمیمی نهایی آماده شوند

:مالحظات
ی  و آسیب پیکربندی های امنیت/یک سند پیکربندی پایه دقیق توسعه دهید که در آن تمامی مالحظات•

.  پذیری های روز صفرم قبلی، در نظر گرفته شده است
سطوح الگ برداری، سرورهای الگ برداری، احراز هویت، مجوزدهی و پاسخگویی ها را بازبینی •

.کنید
پورت ها و سرویس های غیرضروری و ناامن را به طور مرتب مشخص کنید تا سطح حمله را کاهش •

.  دهید
دی مداومی خطوط مبنای پیکربندی را روی تمامی سامانه های وصله نشده اعمال کنید و ارزیابی پیکربن•

.برای کشف سریع عدم تطابق ها دنبال کنید
.  دسترسی مدیریتی را از کاربران نهایی بگیرید•



فعال سازی الگ های دسترسی و احرازهویت

:توصیه ها
ایش ها را در یک نقطه متمرکز نگهداری کنید و از کفایت آن ها به منظور ممیزی و پالگ •

. اطمینان حاصل کنید
محور استفاده کنید تا از صحت-همرا با دسترسی های نقشSIEMاز راه حل هایی مانند •

استخراج و تمامیت الگ ها اطمینان حاصل کنید و اتقافات مرتبط با هر نقش را به سادگی
. کنید

:مالحظات
از نگهداری الگ ها مکمل به کارگیری کنترل های امنیتی در پایش امنیت و جلوگیری•

.حمالت هستند
استفاده کرد  در غیر این صورت از تمامی SIEMدر بهترین حالت می توان از فناوری های •

.منابعی که می توانید استفاده کنید



روش ها و فناوری های معمول کاهش آسیب پذیری
فناوریروش کاهش

:  الیه محافظت
شبکه

:  الیه محافظت
سرور

:  الیه محافظت
برنامه کاربردی

:  الیه محافظت
پایگاه داده

جداسازی  و ایزوله کردن 
سامانه از مهاجمان 

و منطقه بندی دیواره آتش
شبکه

VLAN/ACLs

جلوگیری از حمالت موفق از 
NIPSدستگاهشبکه های خاص 

WAFدستگاه

DAPدستگاه 

ا ی/مسدود کردن بهره کشی و
NIPSدستگاهجلوگیری از عواقب منفی

HIPSنرم افزار

ردیسفید برنامه کاربلیست

EPPافزار نرم

امن سازی سامانه و 
نیتیاماستانداردهای پیکربندی

ب کردن نرم افزار آسیغیرفعال
پذیر

احراز هویت دوعامله



شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف



پذیریآسیبترمیمدرکارآمدهایمدلوهاچالش
«پذیریآسیبترمیمراهترینرایج«کردنوصله.
نیمه خودکارومحور-مشارکتفعالیتیترمیم.
مطلوبنتیجهبهرسیدنبرایراهی:اندیشیهمهاینشست.
دربارۀتصمیم گیریSLAترمیمبهمربوطهای

ترمیم یا کاهش آسیب پذیری ها



آسیب پذیری
:  تعریف•

مستعد بودن برای مورد حمله قرار گرفتن▫

:منابع آسیب پذیری•
سیستم عامل▫
تجهیز افزار▫
نرم افزارهای کاربردی▫
پیکربندی▫
منطقه بندی نامناسب شبکه▫
غیرضروریاعطای مجوزهای دسترسی ▫
آموزش ناکافی▫
▫  ...



توصیه های مهم در تصمیم گیری های مدیریت آسیب پذیری
.تدوین خط مشی و طراحی فرآیند مدیریت آسیب پذیری را در اولویت نخست قرار دهید•
.دارایی های سازمان را شناسایی کنید و از موجودی شبکه فهرست برداری کنید•
.  را پویش کنیدIPتمامی آدرس های •
.تا جایی که امکان دارد از پویش احراز هویت شده استفاده کنید•
(.تنها به یک مورد اتکا نکنید) از ارزیابی های درونی و بیرونی استفاده کنید•
.و سامانه های گردش کار یکپارچه کنیدSIEM ،GRCداده های آسیب پذیری را با •


