 7گام بِ هٌظَر جلَگیری ٍ هحدٍد کردى تأثیر باجافسارّا

ثط اسبس گعاضشّب ٍ آهبضّبی هطاکع اهٌیتی ،اظ سبظهبىّبی زٍلتی تب ضطکتّبی کَچک ٍ ثعضگ ،حوالت
ثبجافعاضی ضا زض سبل  9102تجطثِ کطزُاًس .زض سبل  9191ایي تلٌگط ثطای ّوِ کبضثطاى است کِ ثتَاى هبًغ اظ
حوالت هَفق ثبجافعاضّب ضس .اسبس کبض ثبجافعاضّب ایي است کِ زستطسی ثِ یک سیستن ،زستگبُ یب فبیل ضا تب
ظهبًی کِ ثبج ذَاستِ ضسُ پطزاذت ًطَز ،ثطقطاض ًرَاّس ضس .ایي کبض ضا ثب ضهعًگبضی فبیلّب  ،تْسیس ثِ پبک
کطزى فبیلّب یب هسسٍز کطزى زستطسی سیستن اًجبم هیضَز .ایي حوالت زض هَاضزی هبًٌس ثیوبضستبىّب ،هطاکع
اضططاضی ٍ سبیط ظیطسبذتّبی هْن هیتَاًس ثسیبض ذططًبک ٍ ثحطاًی ثبضس.
زفبع زض ثطاثط ثبجافعاض زض سبظهبىّب ٍ ضطکتّب ًیبظ ثِ یک ضٍیکطز جبهغ زاضز کِ کل افطاز ضا زضگیط ذَاّس کطز.
زض ازاهِ ّفت گبم هؼطفی هیضَز کِ سبظهبىّب ثب استفبزُ اظ ایي ضٍشّب هیتَاًٌس حوالت ضا هتَقف کطزُ ٍ یب
اثطات حوالت ثبجافعاضی ضا هحسٍز کٌٌسّ .ط کسام اظ ایي ّفت گبم ثب ثْتطیي سیبستّبی اهٌیتی هطکع CIS
Securityهٌطجق ثَزُ ٍ ثطای ّط هَضَع اظ ططیق ایي هطجغ هیتَاى اطالػبت ثیطتطی ضا کست کطز.

 .1دقت بِ عولیات پشتیباىگیری
هطکع MS-ISACتَصیِ هیکٌس کِ تْیِ ًسرِ پطتیجبى اظ زازُّبی هْن ،هؤثطتطیي ضٍش هقبثلِ ثب آلَزگی
ثبجافعاض است .ثب ایي حبل ،هَاضزی ضا ثبیس زض ًظط زاضتِ ثبضیس .فبیلّبی پطتیجبى ضوب ثبیس ثِ طَض هٌبست

هحبفظت ضَز ٍ ثِصَضت آفالیي یب ذبضج اظ ّوبى سیستن شذیطُ ضَز تب تَسط هْبجویي هَضز ّسف قطاض ًگیطز.
استفبزُ اظ سطٍیسّبی اثطی هیتَاًس ثِ ضوب زض هقبثلِ ثب آلَزگی ثِ ثبج افعاضّب کوک کٌس ،ظیطا ًسرِّبی قجلی
فبیلّب ضا حفظ هیکٌٌس کِ ثِ کبضثط اهکبى هیزّس ثِ ًسرِ غیطضهعًگبضی ضسُ ،زستیبثی زاضتِ ثبضس .حتوبً
ًسرِّبی پطتیجبى ثصَضت هساٍم ثطای اطویٌبى اظ هؤثط ثَزًطبى ،تست ضًَس .زض صَضت ضذساز حولِ ،قجل اظ
ػولیبت ثبظگطزاًی ثب استفبزُ اظ ًسرِ پطتیجبى ،هطوئي ضَیس کِ ایي ًسرِ ًیع آلَزُ ًطسُ ثبضس.
زض  CIS Control 10کِ زض لیٌک هٌجغ قطاض زازُ ضسُ است جعئیبت ثیطتطی زض هَضز ًحَُ تْیِ یک ثطًبهِ
گطفتي ًسرِ پطتیجبى ٍ ثبظیبثی اطالػبت اضائِ ضسُ است.

 .2تدٍیي سازٍکار ٍ سیاستّایی در خصَص رخدادّا
ایجبز یک سبظٍکبض ثطای هقبثلِ ٍ پبسد ثِ ضذسازّب ضطٍضی ثِ ًظط هیضسس تب تین فٌبٍضی اطالػبت ٍاهٌیت
سبیجطی ضوب ثساًس کِ ثبیس زض حیي یک ضذساز ثبجافعاضی چِ کبضی اًجبم ثبیس زّس .ایي ططح ضبهل ًقصّب ٍ
اضتجبطبت تؼطیف ضسُای است کِ ثبیس زض حیي حولِ ثِ اضتطاک گصاضتِ ضَزّ .وچٌیي ثبیس لیستی اظ هربطجیي
هبًٌس شیًفؼبى یب هطتطیبى ٍ یب کبضثطاى کِ ثبیس ثِ آىّب اطالع زازُ ضَز ،زض لیست زضج ضَز .آیب سیبستّبیی
هبًٌس "ایویل هطکَک" زاضیس؟ اگط ًِ ،هیجبیستی سیبستی ّوبًٌس ایي هَضز ثبیس ثطای کل ضطکت زض ًظط ثگیطیس.
زض ًظط گفتي ایي سیبست ثِ کبضهٌساى آهَظش هیزّس کِ زض صَضت زضیبفت ایویلی کِ اظ آىّب اطویٌبى ًساضًس،
چِ کبضی ثبیس اًجبم زٌّس هبًٌس ػسم زضیبفت پیَست ایویل ٍ اضسبل آى ایویل هطکَک ثِ تین اهٌیت
سبیجطیططکت یب سبظهبى.
زض  CIS Control 19کِ زض لیٌک هٌجغ قطاض زازُ ضسُ است جعئیبت ثیطتطی زض هَضز هقبثلِ ،پبسد ٍ هسیطیت
ضذسازّب ثیبى ضسُ است.

 .3بازًگری درخصَص پَرتّا
ثسیبضی اظ اًَاع ثبجافعاضّب اظ پَضت  ٍ (RDP) 3389پَضت  (SMB) 445استفبزُ هیکٌٌس .ثبیس زض ًظط گطفت
کِ آیب سبظهبى یب ضطکت ضوب ًیبظ زاضز کِ ایي پَضتّب ضا ثبظ کٌس یب ذیط ٍ ،چِ فیتطّب ٍ هحسٍزیتّبیی ثطای
اضتجبطبت ثبیس زض ًظط گطفتِ ضَز .حتوبً ایي تٌظیوبت ضا ّن ثطای هحیط زاذلی ٍ ّن زض فضبی اثطی ثطضسی
کطزُ ٍ ثِ اضائِزٌّسُ ذسهبت اثطی ذَز تَصیِّبیی ثطای غیطفؼبل کطزى سطٍیسّبیی هبًٌس  RDPکِ هَضز
استفبزُ ًیستٌس ،اًجبم ضَز.

زض  CIS Control12 ٍ CIS Control 9کِ زض لیٌک هٌجغ قطاض زازُ ضسُ است جعئیبت ثیطتطی زض هَضز
ضٍشّبی هرتلفی کِ ضطکت یب سبظهبى ضوب هیتَاًس پَضتّب ،پطٍتکلّب ٍ سطٍیسّبی ضجکِ ضا کٌتطل کٌس،
ثیبى ضسُ است.

 .4اهيسازی ّ Endpointا
ثبیس اطویٌبى حبصل کطز کِ سیستنّبی هَضز استفبزُ زض ضطکت یب سبظهبى ثب اهٌیت ثبال پیکطثٌسی ضسُاًس.
تٌظیوبت پیکطثٌسی اهي هیتَاًس ثِ هحسٍز کطزى سطح تْسیس سبظهبى ٍ ثستي ضکبفّبی اهٌیتی کوک کطزُ ٍ
هؼوَال زاضتي تٌظیوبت پیصفطض اهٌیت ضا تضویي ًویکٌٌس .زض سبیت  CISecurityثرص ثِ ًبم CIS
ٍ Benchmarkجَز زاضز کِ هؼیبضّب ٍ ضاٌّوبییّبیی ثطای سٌجص ٍ اهيسبظی اضائِ هیکٌس ٍ یک اًتربة
ػبلی ٍ ثسٍى ّعیٌِ ثطای سبظهبىّبیی است کِ ثِ زًجبل پیکطثٌسی اهي ثطای سیستنّبی ذَز ّستٌس.
زض  CIS Control 5کِ زض لیٌک هٌجغ قطاض زازُ ضسُ است جعئیبت ثیطتطی زض هَضز پیکطثٌسی اهي سیستنّب
ثیبى ضسُ است.

 .5تَجِ بِ بِرٍزرساًی سیستنّا
ثبیس اطویٌبى حبصل کطز کِ ّوِ سیستنػبهلّب ،ثطًبهِّب ٍ ًطمافعاضّبی سبظهبى ثِطَض هساٍم ثِضٍظضسبًی
هیضًَس .اًجبم ػولیبت ثِضٍظضسبًی ثبػث هیضَز ًقصّب ٍ ضکبفّبی اهٌیتی هَجَز ،کِ هْبجویي ثِ زًجبل
سَءاستفبزُ اظ آىّب ّستٌس ،ضفغ گطزز .زض صَضت اهکبى ،تٌظین ثِضٍظضسبًیّبی ذَزکبض فؼبل گطزز تب ثِصَضت
ذَزکبض آذطیي ثِضٍظضسبًیّب ٍ ٍصلِّبی اهٌیتی اػوبل گطزز.
زض  CIS Control 3کِ زض لیٌک هٌجغ قطاض زازُ ضسُ است جعئیبت ثیطتطی زض هَضز ثِضٍظضسبًیّب ٍ اػوبل
ٍصلِّبی اهٌیتی ثیبى ضسُ است.

 .6تَجِ بِ آهَزش ٍ آگاّیرساًی بِ تین کاری
یکی اظ هْوتطیي جٌجِّب ثطای هقبثلِ ثب حوالت ثبجافعاضی زض سبظهبىّب ٍ ضطکتّب تَجِ ثِ اهط آهَظش است .ثِ
طَض هثبل یکی اظ ضاُّبی آلَزگی سیستن ،ثبظ کطزى ایویلّبی هرطة ٍ زضیبفت پیَستّبی آىّب است کِ
توبهی کبضکٌبى سبظهبى ٍ ضطکتّب ایي ًَع ایویلّب ضا زضیبفت هیکٌٌس ٍ هیجبیستی آهَظش هٌبست زض ایي

حَظُ ثِ افطاز ثطای جلَگیطی اظ آلَزُ ضسى سیستنّب زازُ ضَز ،پس ثِ ایي ًتیجِ هیضسین کِ ّوِ افطاز زض
حفبظت اظ سبظهبى ًقص زاضًس.
زض  CIS Control 17کِ زض لیٌک هٌجغ قطاض زازُ ضسُ است جعئیبت ثیطتطی زض هَضز آگبّیضسبًی ٍ
آهَظشّبی اهٌیتی ثِ کبضکٌبى ثیبى ضسُ است.

 .7پیادُسازی IDS
یک سیستن تطریص ًفَش ) (IDSثب هقبیسِ تطافیک ضجکِ ثب اهضبّبیی کِ فؼبلیتّبی هرطة ضٌبذتِ ضسُ ضا
زاضتِاًس ،ثِ کطف فؼبلیت هرطة هیپطزاظًس .یک  IDSهقبٍم ٍ قَی اغلت ثبًک اطالػبتی اهضبّبی ذَز ضا ثِ
ضٍظ هیکٌس ٍ زض صَضت ضٌبسبیی فؼبلیتّبی هرطة احتوبلی ،ثِ سطػت ثِ سبظهبى ضوب ّطساض الظم ضا هیزّس.
زض  CIS Control 12 ٍ CIS Control 6کِ زض لیٌک هٌجغ قطاض زازُ ضسُ است جعئیبت ثیطتطی زض هَضز
هبًیتَضیٌگً ،گْساضی ،تجعیِ ٍ تحلیل الگّب ٍ تطافیک تَسط  IDSثیبى ضسُ است.
زض ظیط ایي سبظٍکبض ًطبى زازُ ضسُ است.

زض ًْبیت ًکتِ ثسیبض هْن زض ٌّگبم ضخ زازى حوالت ثبجافعاضی ایي است کِ هسیطاى فٌبٍضی اطالػبت ٍ تین
اهٌیت سبیجطی سبظهبى یب ضطکت ثِ سطػت اظ حولِ اطالع پیسا کطزُ ٍ ثطضسی اًجبم ضَز .ثط اسبس
زازُّبی  01 ،Crowdstrikeزقیقِ طَل هیکطس تب یک سبظهبى ثب تین قسضتوٌس اهٌیت سیبثطی یک ًفَش ضا
ثطضسی کٌس ثب ایي حبل ،تٌْب  ٪01سبظهبىّب قبزض ثِ ضػبیت ایي هؼیبض ّستٌس!!!
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