 5هْرد اس بِتزیي رّشُای پیشگیزی اس حوالت سایبزی
بزای کسب ّ کارُای کْچک با شبیَساسی "حوالت ّ ًشت
اطالعات"

پیؾگیشی اص دولَ عایثشی تشای کغة ّ کاسُای کْچک هْسدی اعت
کَ اهٌیت عایثشی آىُا تایذ تغیاس جذی گشفتَ ؽْد .اکٌْى
هِاجویي تَ دلیل ضؼفُای اهٌیتی هْجْد دس ایي تخؼ ،تَ عْس
جذی دس دال اًجام دوالت عایثشی ُذفوٌذ ُغتٌذ .دس ّاقغ ،دس
آخشیي گضاسؽات  33دسفذ اص دوالت عایثشی هشتْط تَ ؽشکتُای
کْچکتش اعت.
هتأعفاًَ ،دس ؽشایظ کًٌْی ؽشکتُایی کَ هْسد دوالت عایثشی
قشاس هیگیشًذ ،ضشس ّ صیاىُای هختلف سا دس اتؼاد گًْاگْى
تجشتَ هیکٌٌذ .دوالت عایثشی هیتْاًذ تاػث خشاتی ،تذًاهی ّ
اص دعت سفتي دسآهذ ؽْد کَ ایي هْاسد ،اص دعتَ هْاسدی
ُغتٌذ کَ کغة ّ کاسُای کْچک اص آىُا دّسی هیکٌٌذ .الثتَ
پیؾگیشی اص دوالت عایثشی ًیض یک تخؼ چالؼ تشاًگیض تشای
آىُا اعت.
خْؽثختاًَ اگش فادة کغة ّ کاس کْچک تاؽیذ ،تذاًیذ کَ
هیتْاًیذ اهٌیت خْد سا تِثْد تخؾیذ .اسائَدٌُذگاى

ساٍدلُای اهٌیتی ،اتضاسُایی سا تشای کغة ّ کاسُای کْچک ّ
اسصاىتش اسائَ هیدٌُذ.
اهشّصٍ اهکاى ػضْیت دس عشّیظُای ضذتذافضاس ّ فایشّال cloud-
ّ basedجْد داسد کَ هیتْاًٌذ دفاظتی هؾاتَ تا آًچَ کَ
ؽشکتُای تضسگ اص آى لزت هیتشًذ سا فشاُن کٌٌذ.
گزؽتَ اص ایي ساٍدلُای هتذاّل ،اقذاهات پیؾشفتَتشی هاًٌذ
ؽثیَعاصی ًؾت اعالػات ّ دولَ ( )BASدس دال داضش تشای کغة ّ
کاس کْچک قاتل دعتشعی اعت BAS .هیتْاًذ تا اسصیاتی
ساٍدلُای اهٌیتی ؽوا ّ توام پیؾگیشیُایی کَ اص دوالت
عایثشی کشدٍایذ ،تَ ؽوا کوک کٌذ.
پلتفشم  BAS Cymulateتَ ؽوا اهکاى هیدُذ تا ساٍاًذاصی دوالت
ؽثیَعاصی ؽذٍ ػلیَ آى ،توِیذات اهٌیتی خْد سا تشای
آعیةپزیشیُای ادتوالی تشسعی کٌیذ.
اسصیاتیُای هختلف اگش تتْاًٌذ فایشّال سا تشای ًقـُای
ادتوالی دس پیکشتٌذی ّ دتی ساٍدلُای اهٌیتی ًقغَ پایاًی
سا تشسعی کٌٌذ ،تَ سادتی ًقاط ضؼف سا تؾخیـ خْاٌُذ داد.
دس صیش تقْیشی اص ً Cymulateؾاى دادٍ ؽذٍ اعت.

ایي اتضاس دتی هیتْاًذ دوالت فیؾیٌگ سا ؽثیَعاصی کشدٍ تا
تثیٌذ کاستشاى تا چَ دذ ادتواالً دس تشاتش دوالت هٌِذعی
اجتواػی آهْصػ دیذٍاًذ .تا داًغتي ایي هؾکالت هیتْاًیذ

تٌظیوات یا تغییشات الصم سا تشای تشعشف کشدى ًقـُا اًجام
دُیذ.
تٌا تش آهاسُای هْجْد دس دْصٍ کغة ّ کاسُای کْچک ،تایذ
تْجَ کشد کَ تِذیذاتذس دْصٍ اهٌیت عایثشی ّاقؼی ّ جذی
ُغتٌذ ّ تؼیذ ًیغت ُکشُا دس دال داضش ؽشکت ؽوا سا هْسد
ُذف قشاس دادٍ تاؽٌذ .تَ ُویي دلیل ،ؽوا تایذ اقذاهات
عختگیشاًَ اهٌیتی سا اجشا کٌیذ کَ تتْاًذ دتی تِذیذات
پیچیذٍ سا خٌثی کٌذ.
دس ایي گضاسػ ،پٌج هشدلَ ّجْد داسد کَ هیتْاى تشای
اعویٌاى اص هذافظت اص اعالػات ؽشکت ،اص آًِا اعتفادٍ کشد:
 - 1تؼییي یک عغخ پایَ اص ًیاصُای اهٌیتی
 – 2عشهایَگزاسی تش سّی ساٍدلُای اهٌیتی کاسا
 – 3پیادٍعاصی دقیق کٌتشل عغْح هختلف دعتشعی
 –3تِیَ ًغخَ
ًشمافضاسُا

پؾتیثاى

اص

تشًاهَُا

ّ

تَسّصسعاًی

هذاّم
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تعییي یک سطح پایَ اس ًیاسُای اهٌیتی

فادثاى کغة ّ کاس تشای جلْگیشی اص دوالت عایثشی هشتْط تَ
کغة ّ کاسُای کْچک ،تا هجوْػَای اص ساٍدلُا عشف ُغتٌذ کَ
هوکي اعت گاُی اعتفادٍ اص کذام یک اص آى هْاسد گوشاٍ
کٌٌذٍ تاؽذ.
تشای ؽوا هِن اعت کَ اتتذا دسک کٌیذ کَ ًیاصُای تجاسی ؽوا
تَ چَ فْست اعت ،تٌاتشایي هیداًیذ تشای پؾتیثاًی اص ایي
ًیاصُا تَ چَ ًْع صیشعاختُای فٌاّسی اعالػات ًیاص داسیذ.
ایي سا تایذ داًغت کَ تذّى تْجَ تَ ًیاصُای خْد ،اگش ُن
دتی تاالتشیي ُضیٌَُا دس دْصٍ فٌاّسی اعالػات ّ اهٌیت اًجام
ؽْد ،تذیِی اعت هٌاتغ تا اسصػ خْد سا تَ آعاًی ُذس
دادٍایذ.
اتتذا تایذ دسک کٌیذ کَ چَ دْصٍُایی اص کغة ّ کاستاى تایذ
تْعظ فٌاّسی پؾتیثاًی ؽْد .تَ ایي تشتیة ،ؽوا قادس خْاُیذ

تْد ًشم افضاس ّ عخت افضاسُای هْسد ًیاص خْد سا ؽٌاعایی
کٌیذ .ػالٍّ تش ایي ،هیداًیذ کَ دادٍُا ّ هٌاتغ هشتْط تَ
ؽشکت تَ چَ فْست هْسد اعتفادٍ خْاٌُذ تْد.
تایذ داًغت کَ آیا اص عشّس داخلی یا فضای رخیشٍعاصی اتشی
اعتفادٍ هیکٌیذ؟ تا تشسعی ًیاصُا ّ داؽتي تقْسی اص عاختاس
کلی ؽشکت خْد دس ایي دْصٍ ،هیتْاى هؾخـ کشد کَ چَ
ساٍدلُای اهٌیتی تشای هذافظت اص ُش یک اص ایي هؤلفَُا
هْسد ًیاص اعت.
اگش ؽثکَ اداسی کْچک ؽوا فقظ داسای عَ ایغتگاٍ کاسی تاؽذ،
دعتیاتی تَ ساٍدلُای اهٌیتی اسائَ ؽذٍ تشای ؽشکتُای تضسگ
هاًٌذ پلتفشمُای هذیشیت  ITیا دتی security information and event
) management (SIEMهیتْاًذ تشای ؽشکت ؽوا صیادٍسّی ّ ُذس سفت
ُضیٌَ تاؽذ.
اگش تذّى تشسعی ًیاصُا ّ تغتشُای خْد اص ساٍدلُا ّ
اتضاسُایی اعتفادٍ کشدٍ ّ ُضیٌَُایی سا اًجام دُیذ ،تَ
ادتوال فشاّاى قادس تَ تاصگؾت عشهایَ خْد ًخْاُیذ تْد.
تشای اًتخاب ساٍدلُا ،فشف ًظش اص هقیاط ؽشکت اص ًظش تؼذاد
کاسهٌذاى ّ تغتشُا ،تشسعی ّضؼیت دفاػی ؽشکت تغیاس هِن
اعت .ایٌجا اعت کَ  BASهفیذ اعت .تشای پیؾگیشی اص دوالت
عایثشی Cymulate ،هیتْاًذ یک دغاتشعی جاهغ اص توام ًقاط
تغتشُا ّ هؤلفَُای آعیةپزیشی سا اًجام دُذ.

 – 2سزهایَگذاری بز رّی راٍحلُای اهٌیتی کارا
عشهایَگزاسی
تتْاى اهٌیت
اص اتضاسُا
اًتیّیشّط،
فایشّال اص
کشد.

دس اتضاسُای اهٌیتی کاسا گاهی هِن اعت کَ
عایثشی سا تا دذ صیادی تشقشاس عاخت .اعتفادٍ
تشای هذافظت اص عیغتنُای کاسهٌذاى هاًٌذ
ضذ تذافضاس ّ اتضاسُای اهٌیتی ؽثکَ هاًٌذ
جولَ ساٍدلُایی اعت کَ تایذ دس ؽشکت پیادٍ

هوکي اعت ًیاص ؽوا فشاتش اص اتضاسُای سایگاى تاؽذ ّ
هیثایغتی ساٍدلُای تِتشی کَ تتْاًذ تِذیذُای پیؾشفتَ سا
ؽٌاعایی ّ تا آىُا هقاتلَ کٌذ ،هْسد اعتفادٍ قشاس دُیذ ّ
تش سّی ایي هْاسد تایذ عشهایَگزاسی کٌیذ.

خْؽثختاًَ ،اکٌْى تغیاسی اص عشّیظُا تشای عاصهاىُا اص
عشیق عشّیظُای اتشی هْجْد اعت کَ هیتْاى تَ سادتی اص آًِا
اعتفادٍ کشد .دتی تشای اعتفادٍ اص تغیاسی اص ّیژگیُا ًیاص
تَ داًؼ تاال ًیغت ّ هیتْاى تَ سادتی اص ایي عشّیظُا
اعتفادٍ کشد.
ُوچٌیي تایذ تتْاى اثشتخؾی ایي اتضاسُا سا اسصیاتی ّ
تشسعی کشد .پلتفشم  BASهیتْاًذ تَ عْس هشتة ّ هذاّم ػولکشد
اقذاهات اهٌیتی ؽوا سا تشسعی کٌذ.
 Cymulateتَ ؽوا اهکاى هیدُذ تا اسصیاتیُا سا تَ فْست
خْدکاس اًجام دُیذ تا تثیٌیذ آیا تَ عْس هثال اًتیّیشّط
یا فایشّال ؽوا تِذیذُا ّ دوالت سا ؽٌاعایی کشدٍاًذ ّ یا
ًَ .دس ًتیجَ یک پشّفایل اسصیاتی تِذیذ عایثشی سا ایجاد
خْاٌُذ کشد .دس صیش ػکغی اص ایي پشّفایل ًؾاى دادٍ ؽذٍ
اعت.

 – 3پیادٍساسی دقیق کٌتزل سطْح هختلف دستزسی
ُکشُا تشای دعتیاتی تَ عیغتنُا ّ دغابُای آًالیي اص سّػُای
هختلفی اعتفادٍ هیکٌٌذ .اص تیي تکٌیکُای هتذاّل هْسد
اعتفادٍ آىُا تشای ًفْر ،اًجام دولَ  brute forceهْاسدی اعت
کَ اص تؼذاد صیادی ًام کاستشی ّ سهض ػثْس اعتفادٍ هیکٌٌذ
تا اعالػات یک دغاب کاستشی هْجْد سا پیذا کٌٌذُ .کشُا
هؼوْالً داسای تاًک اعالػاتی گغتشدٍ اص سهضُای ػثْس هؼوْل
ُغتٌذ ،تٌاتشایي اگش یکی اص دغابُا دس ؽشکت ؽوا اص سهضُای

ػثْس عادٍ اعتفادٍ کشدٍ کَ دس لیغت آىُاعت هْجْد تاؽذ،
دعتشعی تَ آى دغاب تَ سادتی اًجام هیؽْد.
دس فْست اعتفادٍ اص سهضُای ػثْس کَ تشکیثی اص دشّف ،ػذد ّ
دس دقیقت آصهایؼ ّ خغای
ًوادُا تاؽذ ،دوالت  brute forceکَ
تواهی ادتواالت هْجْد اعت ،داسای ؽاًظ هْفقیت کوتشی خْاُذ
تْد .دس ایي تخؼ تؼشیف عیاعتُایی تشای اًتخاب سهض ػثْس
هیتْاًذ هفیذ تاؽذ.
ُوچٌیي فؼال کشدى تأییذ ُْیت دّ ػاهلی)(two-factor authentication
یکی اص سّػُای جلْگیشی اص ًفْر اعت کَ هیتْاًذ یک الیَ
دیگش تشای هذافظت اص دغاب سا اضافَ کٌذُ .وچٌیي یک ساٍدل
دیگش ،اعتفادٍ اص سهضػثْس یک تاسهقشف ( )OTPتشای کاستُای
تاًکی ّ دغابُای کاستشی ،تا دذ صیادی هیتْاًذ هاًغ ُکشُا
ؽْد دتی دس فْستی کَ قثالً ًام کاستشی ّ سهض ػثْس سا تَ دعت
آّسدٍ تاؽٌذ.
ُوچٌیي هواًؼت اص اعتفادٍ اص سهض ػثْسُای تکشاسی تشای
دغابُای هختلف ؽخقی ّ ؽشکتی ًیض هِن اعت .کاستشاًی کَ اص
ُواى سهض ػثْس تشای دغابُای ؽخقی ّ ؽشکتی خْد اعتفادٍ
هیکٌٌذُ ،ن ؽشکت ؽوا ّ ُن خْد سا دس هؼشك خغش قشاس
هیدٌُذ.
دس ؽشکت هیتْاى تشای ایجاد ّ هذیشیت سهضُای ػثْس قْی ّ
هٌذقش تَ فشد تشای ُش دغاب ،اص یک  password managerاعتفادٍ
کشدد .تَ ایي تشتیة ،ؽوا ُوچٌیي هیتْاًیذ افشادی سا کَ تَ
دغابُای خاؿ ،دادٍُا ّ صیشعاختُای دغاط ؽوا دعتشعی داسًذ،
کٌتشل کٌیذ.

 – 4تِیَ ًسخَ پشتیباى اس بزًاهَُا ّ بَرّسرساًی
هذاّم ًزمافشارُا
تایذ تْجَ داؽت کَ دتی تا ّجْد ساٍدلُای اهٌیتی کاسا،
تایذ دس هْسد ًؾت اعالػات هذتاط تْد .تشخی اص ُکشُاًَ ،
تٌِا دادٍُای کاستشاى سا عشقت هیکٌٌذ تلکَ ًغخَُای
کاستشاى سا ًیض اص تیي هیتشًذ .تشای جلْگیشی اص پاک ؽذى
کاهل اعالػات ،تشًاهَسیضی تشای تِیَ ًغخَ پؾتیثاى تغیاس
هِن اعت.

ُوچٌیي هیتْاى اص یک ساٍدل اهي رخیشٍعاصی هاًٌذ فضای اتشی
اعتفادٍ کشد کَ ًغخَای پؾتیثاى اص اعٌاد سا رخیشٍ کٌٌذ.
تیؾتش ساٍدلُا تَ ؽوا ایي اهکاى سا هیدٌُذ تا دادٍُای خْد
سا دس فْست دزف ؽذى تَ دلیل دوالت تذافضاسی ،تاصیاتی کٌیذ.
دس فْست اعتفادٍ اص ًشمافضاسُای هختلف ،هیثایغت تَفْست
هذاّم آًِا سا تَسّص کشد ،کَ ایي اهش هیتْاًذ اص دولَُایی
تَسّصسعاًی
ػذم
هْجة
تَ
کَ
آعیةپزیشیُایی
اص
کَ
ًشمافضاسُا ایجاد هیؽْد ،تِشٍتشداسی هیکٌٌذ ،جلْگیشی کشد.
تٌاتشایي ،تشای جلْگیشی اص دوالت عایثشی ّ ًفْر ،اػالىُای
تَسّصسعاًی سا ًادیذٍ ًگیشیذ .اکثش تشًاهَُا اکٌْى داسای
یک ّیژگی تَسّصسعاًی خْدکاس ُغتٌذُ .وچٌیي هیتْاًیذ تشای
ًشمافضاسُایی کَ ًیاص تَ تَسّصسعاًی دعتی داسًذ ،یک
یادآّسی دس عغخ ؽشکت تشای کاسهٌذاى اسعال کٌیذ.
 -5آهْسش کارهٌذاى
دوالت هٌِذعی اجتواػی هاًٌذ فیؾیٌگ ُوچٌاى اص جولَ سّػُای
سایج ُکشُا تشای دعتیاتی تَ عیغتنُا اعت .عثق آخشیي
آهاسُا ،دس دقیقت  55دسفذ اص کغة ّ کاسُای کْچک کَ هْسد
دولَ قشاس گشفتَاًذ ،قشتاًی فیؾیٌگ ّ هٌِذعی اجتواػی
ُغتٌذ .ؽوا تایذ اعویٌاى دافل کٌیذ کَ کاسهٌذاى ؽوا تَ
سادتی قشتاًی ایي کالُثشداسیُا ًویؽًْذ.
 Cymulateسا هیتْاى تشای اًجام دوالت فیؾیٌگ ؽثیَعاصی ؽذٍ،
هاًٌذ عیغتن ؽثیَ تَ ایویل ّاقؼی ،پیکشتٌذی کشد .ایي
پلتفشم ،ایویلُای فیؾیٌگ ؽثیَعاصی ؽذٍ تَ فْست الگُْای
قالةتٌذی ؽذٍ ّ کاهالً ُْؽوٌذاًَ ،اسعال هیکٌٌذ تا تتْاًٌذ
تْاًایی کاسهٌذاى خْد سا تشای تؾخیـ دقیقتش ایویلُای جؼلی
اسصیاتی کٌٌذ.
ایي اسصیاتیُا هیتْاًٌذ تؾخیـ دٌُذ چَ دغابُای کاستشی
خافیُ ،ذف چٌیي دوالتی قشاس هیگیشًذ .تَ ایي تشتیة ،هیتْاى
ًقاط ضؼف عاصهاى سا ؽٌاعایی کشدٍ ّ دسخقْؿ ایي هْاسد تَ
کاسهٌذاى خْد آهْصػ داد.
اًجام آهْصػ اهٌیت عایثشی تایذ تخؾی اص تشًاهَسیضیُای ؽوا
تشای ؽشکت تاؽذ .اص عشیق آهْصػ هیتْاى تا دذ تغیاسی اص
دوالت جلْگیشی کشد.

آهْصػ هٌظن ُوچٌیي تَ کاسکٌاى ؽوا کوک هیکٌذ تا یک رٌُیت
گغتشدٍتش اص اُویت ّ اّلْیت اهٌیت داؽتَ تاؽٌذ .آىُا
هیداًٌذ کَ چگًَْ هیتْاًٌذ اتضاسُای اهٌیتی سا تغْس هؤثش
هذیشیت کشدٍ ،دوالت فیؾیٌگ سا کؾف کٌٌذ ّ فؼالیتُای هؾکْک
سا دس یک ؽثکَ تؾخیـ دٌُذ.

کار اس هحکن کاری عیب ًویکٌذ (اهٌیت بِتز اس تأسف)
تیؾتش کغة ّ کاسُای کْچک تْاى هقاتلَ دس تشاتش دوالت ّ ًؾت
اعالػات تضسگ سا ًذاسًذ .تٌاتشایي ،ایجاد یک تغتش اهٌیتی
قْی ّ تشقشاسی توِیذاتی کَ اؽاسٍ ؽذ ،هیتْاًذ پلتفشهی سا
تشای هقاتلَ تا تِذیذات هذسى اهٌیتی ایجاد کشدٍ ّ تایذ
تْجَ داؽت کَ ایي اهش یکی اص اّلْیتُای افلی ؽشکت تاؽذ.
تا سػایت ایي هشادل ،اگشچَ ُیچگاٍ ًویتْاى اهٌیت کاهل سا
تشقشاس کشد اها هیتْاى اهٌیت عایثشی ؽوا سا تا دذ صیادی
تاال تشدٍ ّ ادتوال ُک ؽذى سا کاُؼ داد .دسًِایت ،سػایت
ًکات گفتَ ؽذٍ هیتْاًذ تَ ؽوا دس دفاظت اص دادٍُای دغاط
کوک کٌذ تا ؽشکتُا ّ کغة ّ کاسُای کْچک سا اص آعیةُا ًجات
دُذ.

هٌثغ:
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