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چکیده
داده ها و یا اطالعات دارای نقشي اساسي برای سازمان ها در عصر حاضر مي باشند .اهمیت این موضوع به حدی است که عصر حاضر
را عصر اطالعات نامیده اند .صیانت از اطالعات حساس موجود بر روی هر کامپیوتر وظیفه ای مهم برای هر کاربر کامپیوتر است .دستیابي و
استتتفاده از داده های حستتاس توستت افراد غیرمجاز مهمترین تهدید امنیتي در حال حاضتتر استتت که مي بایستتت همواره نستتبت به آن
حساسیت خاصي را داشت.
در این مقاله کوشش شده است تا رویکردی الیه بندی شده برای امن سازی شبکه به شما معرفي گردد .این رویکرد هم یک استراتژی
تکنیکي است که ابزار و امکان مناسبي را در سطوح مختلف در زیرساختار شبکه شما قرار مي دهد و هم یک استراتژی سازماني است که
مشارکت همه از هیأت مدیره تا قسمت فروش را مي طلبد .هدف در اینجا ایجاد درکي در سطح پایه از امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد
عملي مناستت برای محافظت از دارایي های دیجیتال استتت .بعالوه ،با رویکرد عملي که در اینجا معرفي مي شتتود ،مي توانید بدون هزینه
کردن بودجه های کالن ،موانع موثری بر سر راه اخالل گران امنیتي ایجاد کنید.
کلمات کلیدی :مدیریت ،امنیت ،سازمان ،شبکه

 .1مقدمه
در دنیایي که وجه مشخصه آن فناوری سطح باال و ارتباطات گسترده مي باشد ،هر سازماني نیاز به سیاست های امنیتي که
مدبرانه تدوین شده باشند ،دارد .هدف سیاست های امنیتي تعریف چارچوبي از روال ها ،راهنماها و تمریناتي است که امنیت را
در محی ستتازمان برقرار و مدیریت مي نماید .با اجرای دقیق ستتیاستتت های امنیتي ،ستتازمان ها مي توانند تهدیدات را کاهش
دهند .به سیا ست امنیتي به عنوان یک سند زنده نگری سته مي شود ،بدین معنا که فرایند تکمیل و ا صالح آن هیچ گاه متوقف
نشده ،متناس با تغییر فناوری و نیازهای کاربران به روز مي شود.
برای تدوین سیا ست امنیتي پس از تحلیل ری سک های سازمان ،مي توان به روش هایي که دیگران برگزیده اند متو سل
شد 1[.تا  ]4معموال تجارب مفیدی که قبال در صنایع مشابه انجام شده و نتایج خوبي از آنها نتیجه شده است به صورت عمومي
گزارش شده و در قال مقاالت تخصصي ارائه مي گردند 5[.و  ]6استانداردهای شناخته شده ای نیز برای این کار وجود دارد که
مي توان از آنها هم بهره گرفت 7[.تا ]9
ب سیاری از شرکت های تجاری بر این باورند که خرید تجهیزات کافي ،مي توانند ایجاد زیر ساخت امني را برای آن ها ایجا
کند .فایروال ها ،ستتتیستتتتم های تشتتتخی نفوذ ،برنامه آنتي ویروس ،و محصتتتوالت احراز هویتي چند فاکتوری تنها برخي از
ابزارهای موجود برای کمک به حفاظت از شبکه و داده های آن مي باشد .مهم است که به خاطر داشته باشیم که هیچ محصول
یا ترکیبي از محصتتوالت به خودی خود باعا ایجاد یک ستتازمان امن نخواهد شتتد .امنیت یک فرایند استتت .هیچ ابزاری وجود
ندارد که شما آن را نص کرده و خیالتان را راحت کنید.
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امنیت ایجاد شده تو س کلیه مح صوالت امنیتي تنها به مقداری ا ست که افراد آن را پیکربندی و حفظ نموده اند .خرید و
اجرای مح صوالت امنیتي تنها باید در صدی از بودجه امنیتي را به خود اخت صاص دهد .کارکناني که وظیفه حفظ امنیت شبکه
را بر عهده دارند باید به اندازه کافي ،آموزش ،و مهارت بکار گرفتن مح صوالت امنیتي را در شبکه دا شته با شند تا بتوانند از آن
ها درستتت و بموقع استتتفاده کنند .متاستتفانه ،در بستتیاری از ستتازمان ها فعالیت های امنیتي نادیده گرفته شتتده و یا تنها برای
حمایت از فعالیت های جاری سازمان بکار مي رود.
برای ب سیاری از سازمان ها ،هزینه ایجاد یک و ضعیت امنیتي قوی به عنوان عن صر منفي و زیانبار تلقي مي شود ،همانند
هزینه ای که برای بیمه صتترف مي شتتود .ستتازمان تمایلي به صتترف پول در این زمینه ندارد ،اما خطرات هزینه نکردن در این
زمینه به ریسک آن نمي ارزد .مشکلي که این واقعیت را تشدید کرده این است که متخصصان فناوری اطالعات با زباني متفاوت
از زبان مدیریت صتتحبت مي کنند .متخصتتصتتان فناوری اطالعات به طور کلي پیرامون فن آوری متمرکز مي شتتوند حال آنکه
مدیریت بر درآمدزایي و کاهش هزینه ها تمرکز دارد .این امر مي تواند مفید باشد اگر مدیریت گام هایي برای یادگیری برخي از
اصتتول فن آوری اطالعات بردارد ،متخصتتصتتان فناوری اطالعات نیز باید ابتکار عمل را در یادگیری و بکارگیری برخي از مفاهیم
ک س و کار بکار ببندند .یادگیری این مفاهیم به نفع سازمان خواهد بود زیرا زیر ساخت های فني مي توانند مقرون به صرفه
اجرا شوند]10[.

 .2رویکرد امنیتی الیه بندی شده
در این ق سمت رویکردی الیه بندی شده برای امن سازی شبکه به شما معرفي مي گردد .این رویکرد هم یک ا ستراتژی
تکنیکي است که ابزار و امکان مناسبي را در سطوح مختلف در زیرساختار شبکه شما قرار مي دهد و هم یک استراتژی سازماني
است که مشارکت همه از هیأت مدیره تا قسمت فروش را مي طلبد]11[.
رویکرد امنیتي الیه بندی شده روی نگهداری ابزارها و سیستمهای امنیتي و روال ها در پنج الیه مختلف در محی فناوری
اطالعات متمرکز مي گردد:


محی پیرامون



شبکه



میزبان



برنامه کاربردی

1

 داده
هدف در اینجا ایجاد درکي در سطح پایه از امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد عملي مناس برای محافظت از دارایي های
دیجیتال است .محافظت از اطالعات اختصاصي به منابع مالي نامحدود و عجی و غری نیاز ندارد .با درکي کلي از مسأله ،خلق
یک طرح امنیتي استراتژیکي و تاکتیکي مي تواند تمریني آسان باشد .بعالوه ،با رویکرد عملي که در اینجا معرفي مي شود ،مي
توانید بدون هزینه کردن بودجه های کالن ،موانع موثری بر سر راه اخالل گران امنیتي ایجاد کنید.

 .3افزایش ضریب عملکرد هکرها
متخصصان امنیت شبکه از اصطالحي با عنوان ضری عملکرد استفاده مي کنند که مفهومي مهم در پیاده سازی امنیت الیه
بندی ا ست  .ضری عملکرد بعنوان میزان تالش مورد نیاز تو س یک نفوذگر بمنظور تحت تأثیر قراردادن یک یا بی شتر از یکي
از سیستم ها و ابزار امنیتي تعریف مي شود که باعا رخنه کردن در شبکه مي شود .یک شبکه با ضری عملکرد باال به سختي
Host
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مورد د ستبرد قرار مي گیرد در حالیکه یک شبکه با ضری عملکرد پایین مي تواند ن سبتاً به راحتي مختل شود .اگر هکرها
تشخی دهند که شبکه شما ضری عملکرد باالیي دارد ،که فایده رویکرد الیه بندی شده نیز هست ،احتماالً شبکه شما را رها
مي کنند و به سراغ شبکه هایي با امنیت پایین تر مي روند و این دقیقاً همان چیزیست که شما مي خواهید.
برای رسیدن به شبکه ای با ضری عملکرد باال باید شبکه تان را ارزیابي کنید – چگونگي استفاده از آن ،طبیعت داده های
ذخیره شده ،کساني که نیاز به د ستر سي دارند ،نرخ ر شد آن و غیره – و سپس ترکیبي از سیستم های امنیتي را که باالترین
سطح محافظت را ایجاد مي کنند ،با توجه به منابع در دسترس پیاده سازی کنید.

 .4مدل امنیت الیه بندی شده
در  Error! Reference source not found.مدل امنیت الیه بندی شده و بعضي از تکنولوژی هایي که در هر سطح
مورد استفاده قرار مي گیرند ،ارائه شده اند .در ادامه این تکنولوژی ها مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
الیه های امنیتي

ابزار های قابل استفاده

محی پیرامون

دیواره آتش
آنتي ویروس های شبکه ای
رمزنگاری شبکه خصوصي مجازی
سیستم تشخی /جلوگیری از نفوذ

شبکه

سیستم مدیریت آسی
احراز هویت
کنترل دسترسي
سیستم تشخی

میزبان

نفوذ میزبان

سیستم ارزیابي آسی پذیری میزبان
آنتي ویروس
کنترل دسترسي /تایید هویت کاربر
سیستم تشخی

برنامه کاربردی

نفوذ میزبان

سیستم ارزیابي آسی پذیری میزبان
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کنترل دسترسي /تایید هویت کاربر
تعیین صحت ورودی
رمزنگاری

داده

کنترل دسترسي /تایید هویت کاربر
جدول 1

 .5سطح  : 1محیط پیرامون
منظور از پیرامون ،اولین خ دفاعي نسبت به بیرون و به عبارتي به شبکه غیرقابل اعتماد است« .پیرامون» اولین و آخرین
نقطه تماس برای دفاع امنیتي محافظت کننده شبکه ا ست .این ناحیه ای ا ست که شبکه به پایان مي ر سد و اینترنت آغاز مي
شود .پیرامون شامل یک یا چند فایروال و مجموعه ای از سرورهای به شدت کنترل شده ا ست که در بخ شي از پیرامون قرار
دارند و بعنوان  DMZ1شناخته مي شوند.
 DMZمعموالً وب ستترورها ،مدخل ایمیل ها ،آنتي ویروس شتتبکه و ستترورهای  DNSرا دربرمي گیرد که باید در معرض
اینترنت قرار گیرند .فایروال قوانین ستفت و ستختي در مورد اینکه چه چیزی مي تواند وارد شتبکه شتود و چگونه سترورها مي
توانند با اینترنت و شبکه داخلي تعامل دا شته با شند ،دارد .پیرامون شبکه ،به اخت صار ،دروازه شما به دنیای بیرون و برعکس،
مدخل دنیای بیرون به شبکه شماست.
تصویر  1بیانگر این ناحیه در یک سناریوی ساده از شبکه یک سازمان مي باشد.

تصویر  :1تصویر DMZ

Demilitarized zone
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 . 1-5دیواره آتش
معموالً یک فایروال روی ستتروری نص ت مي گردد که از یک طرف به شتتبکه ناامن خارجي و از ستتوی دیگر به شتتبکه امن
داخلي متصل است .فایروال سه عمل اصلي انجام مي دهد:


کنترل ترافیک



تبدیل آدرس

 نقطه پایاني VPN
فایروال کنترل ترافیک را با سنجیدن مبداء و مق صد تمام ترافیک وارد شونده و خارج شونده انجام مي دهد و ت ضمین مي
کند که تنها تقاضتتاهای مجاز اجازه عبور دارند .بعالوه ،فایروال ها به شتتبکه امن در تبدیل آدرس های  IPداخلي به آدرس های
قابل رویت در اینترنت کمک مي کنند .این کار از اف شا اطالعات مهم درباره ساختار شبکه تحت پو شش فایروال جلوگیری مي
کند .یک فایروال همچنین مي تواند به عنوان نقطه پایاني تونل های ( VPNکه بعدا بی شتر تو ضیح داده خواهد شد) عمل کند.
این سه قابلیت فایروال را تبدیل به بخشي واج برای امنیت شبکه شما مي کند.

 .2-5آنتی ویروس شبکه
این نرم افزار در  DMZن ص مي شود و محتوای ایمیل های وارد شونده و خارج شونده را با پایگاه داده ای از م شخ صات
ویروس های شتتناخته شتتده مقایستته مي کند .این آنتي ویروس ها آمد و شتتد ایمیل های آلوده را مستتدود مي کنند و آنها را
قرنطینه مي کنند و سپس به دریافت کنندگان و مدیران شبکه اطالع مي دهند .این عمل از ورود و انت شار یک ایمیل آلوده به
ویروس در شبکه جلوگیری مي کند و جلوی گسترش ویروس توس شبکه شما را مي گیرد .آنتي ویروس شبکه ،مکملي برای
حفاظت ضدویروسي است که در سرور ایمیل شما و کامپیوترهای مجزا صورت مي گیرد .بمنظور کارکرد مؤثر ،دیتابیس ویروس
های شناخته شده باید به روز نگه داشته شود.

VPN1 .3-5
یک شبکه اخت صا صي مجازی( )VPNاز رمزنگاری سطح باال برای ایجاد ارتباط امن بین ابزار دور از یکدیگر ،مانند لپ تاپ
ها و شبکه مقصد استفاده مي کند .شبکه اختصاصي مجازی اساساً یک تونل رمزشده ،تقریباً با امنیت و محرمانگي یک شبکه
اختصاصي ،اما از میان اینترنت است.
ویپيان دو رایانه یا دو شبکه را به کمک یک شبکه دیگر که به عنوان م سیر انتقال به کار ميگیرد به هم مت صل ميکند.
برای نمونه ميتوان دو رایانه یکي در تهران ،و دیگری در م شهد که در ف ضای اینترنت به یک شبکه و صل شدهاند ا شاره کرد.
ویپيان از نگاه کاربر کامالً مانند یک شتتبکه محلي به نظر ميرستتد .برای پیاده ستتازی چنین چیزی ،ویپيان به هر کاربر یک
آدرس آیپي مجازی ميدهد .دادههایي که روی این ارتباط آمد وشد دارند را سرویسدهنده نخست به رمز در آورده و در قال
بستهها بستهبندی کرده و به سوی سرویسگیرنده ویپيان ميفرستد .سرویس گیرنده ویپيان بسته هارا پس از دریافت رمز
گشایي کرده و پردازش الزم را روی آن انجام ميدهد.

Virtual Private Network
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این تونل در یک م سیریاب بر پایه  ، VPNفایروال یا یک سرور در ناحیه  DMZپایان پذیرد .برقراری ارتباطات  VPNبرای
تمامي بخش های دور و بي ستتیم شتتبکه یک عمل مهم استتت که نستتبتاً آستتان و ارزان پیاده ستتازی مي شتتود .تصتتویر  2این
تکنولوژی را نمایش مي دهد.

تصویر VPN :2

 .4-5مزایا  ،معایب و مالحظات سطح پیرامون شبکه
تکنولوژی های ایجاد شده سطح پیرامون شبکه سال ها ست که در د سترس ه ستند ،و بی شتر خبرگان  ITبا تواناییها و
نیازهای عملیاتي آنها به خوبي آشنایي دارند .بنابراین ،از نظر پیاده سازی آسان و توأم با توجیه اقتصادی هستند.
اما از آنجا که بیشتر این سیستم ها تقریباً پایه ای هستند و مدت هاست که در دسترس بوده اند ،بیشتر هکرهای پیشرفته
روش هایي برای دور زدن آنها نشان داده اند .برای مثال ،یک ابزار آنتي ویروس نمي تواند ویروسي را شناسایي کند مگر اینکه از
قبل عالمت شنا سایي ویروس را در دیتابیس خود دا شته با شد و این ویروس داخل یک فایل رمز شده قرار ندا شته با شد .اگرچه
وی پي ان رمزنگاری موثری را ارائه مي کند ،اما کار اجرایي بی شتری را برروی کارمندان  ITتحمیل مي کنند ،چرا که کلیدهای
رمزنگاری و گروه های کاربری باید بصورت مداوم مدیریت شوند.
پیچیدگي معماری شتتبکه شتتما مي تواند تأثیر قابل مالحظه ای روی میزان اثر این تکنولوژی ها داشتتته باشتتد .برای مثال،
ارتباطات چندتایي به خارج احتماالً نیاز به چند فایروال و آنتي ویروس خواهد داشتتتت .معماری شتتتبکه بطوری که تمام این
ارتباطات به ناحیه مشتتترکي ختم شتتود ،به هرکدام از تکنولوژی های مذکور اجازه مي دهد که به تنهایي پوشتتش مؤثری برای
شبکه ایجاد کنند.
انواع ابزاری که در  DMZشتتما قرار داند نیز یک فاکتور مهم استتت .این ابزار ها چه میزان اهمیت برای کستت و کار شتتما
دارند؟ هرچه اهمیت بیشتر باشد ،معیارها و سیاست های امنیتي سفت و سخت تری باید این ابزارها را مدیریت کنند.

.6سطح  : 2امنیت شبکه
سطح شبکه در مدل امنیت الیه بندی شده به شبکه داخلي شما ا شاره دارد .شبکه داخلي شما ممکن ا ست شامل چند
کامپیوتر و سرور و یا شاید پیچیده تر یعني شامل اتصاالت نقطه به نقطه به دفترهای کار دور باشد .بیشتر شبکه های امروزی
باز هستند؛ یعني هنگامي که داخل شبکه قرار دارید ،مي توانید به راحتي درمیان شبکه حرکت کنید .این قضیه بخصوص برای
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ستتازمان های کوچک تا متوستت صتتدم مي کند که به این ترتی این شتتبکه ها برای هکرها و افراد بداندیش دیگر به اهدافي
وسوسه انگیز مبدل مي شوند.تکنولوژی های ذیل امنیت را درسطح شبکه برقرارمي کنند:
سیستم تشخی نفوذ ( )IDSو سیستم جلوگیری از نفوذ ()IPS
تکنولوژی های  1 IDSو  2IPSترافیک گذرنده از شبکه شما را با جزئیات بی شتر ن سبت به فایروال تحلیل مي کنند .م شابه
سیستم های آنتي ویروس ،ابزارهای  IDSو  IPSترافیک را تحلیل و هر بسته اطالعات را با پایگاه داده ای از مشخصات حمالت
شناخته شده مقایسه مي کنند .هنگامي که حمالت تشخی داده شوند ،این ابزار وارد عمل مي شوند .ابزارهای  IDSمسئولین
 ITرا از وقوع یک حمله مطلع مي ستتازند .ابزارهای  IPSیک گام جلوتر مي روند و بصتتورت خودکار ترافیک آستتی رستتان را
مسدود مي کنند.
در این سل سله مباحا ،به کنترل د ستر سي 3و تأیید هویت 4در سطوح شبکه ،میزبان ،نرم افزار و دیتا در چارچوب امنیتي
الیه بندی شده مي پردازیم .میان طرح های کنترل دسترسي بین الیه های مختلف همپوشاني قابل توجهي وجود دارد .معموالً
تراکنش های تأیید هویت در مقابل دید کاربر اتفام مي افتد .اما به خاطر دا شته با شید که کنترل د ستر سي و تأیید هویت
مراحل پیچیده ای هستند که برای ایجاد بیشترین میزان امنیت در شبکه ،باید به دقت مدیریت شوند.
کنترل دسترسي نیازمند تأیید هویت کاربراني است که به شبکه شما دسترسي دارند .هم کاربران و هم ابزارها باید با ابزار
کنترل دسترسي در سطح شبکه کنترل شوند.

 .2-6مزایا ،معایب و مالحظات الیه شبکه
تکنولوژی های  IDS ،IPSو مدیریت آسی پذیری تحلیل های پیچیده ای روی تهدیدها و آسی پذیری های شبکه انجام
مي دهند .در حالیکه فایروال به ترافیک ،برپایه مقصتتتد نهایي آن اجازه عبور مي دهد .ابزار  IPSو  IDSتجزیه ئ تحلیل عمیق
تری را برعهده دارند ،و بنابراین ستتطح باالتری از محافظت را ارائه مي کنند .با این تکنولوژی های پیشتترفته ،حمالتي که داخل
ترافیک قانوني شبکه وجود دارند و مي توانند از فایروال عبور کنند ،م شخ خواهند شد و قبل از آ سی ر ساني به آنها خاتمه
داده خواهند شد.
در ستتوی دیگر این نکته قابل توجه استتت که  IDSها تمایل به تولید تعداد زیادی عالئم هشتتدار غل دارند ،که به عنوان
 False Positiveنیز شناخته مي شوند .این بدین معني است که هنگامي که  IDSممکن است یک حمله را کشف و به اطالع
شما برساند ،این اطالعات مي تواند زیر انبوهي از هشدارهای غل یا دیتای کم ارزش مدفون شود .مدیران  IDSممکن است به
سرعت حساسیت خود را نسبت به اطالعات تولید شده توس سیستم از دست بدهند .برای تأثیرگذاری باال ،یک  IDSباید به
طور پیو سته برر سي شود و برای الگوهای مورد ا ستفاده و آ سی پذیری های ک شف شده در محی شما تنظیم گردد .چنین
نگهداری معموالً میزان باالیي از منابع اجرایي را مصرف مي کند.
موفقیت ابزارهای امنیت سطح شبکه به نحوی به سرعت اتصاالت داخلي شبکه شما وابسته است .زیرا ابزارهای  IDSو IPS
 ،مدیریت آ سی پذیری و امنیت کاربر انتهایي ممکن ا ست منابعي از شبکه ای را که از آن محافظت مي کنند ،م صرف کنند.
سرعت های ات صالي باالتر تأثیر منفي این ابزارها بر کارایي شبکه را به حداقل خواهد ر ساند .در پیاده سازی این تکنولوژی ها
شما باید به مصالحه بین امنیت بهبودیافته و سهولت استفاده توجه کنید ،زیرا بسیاری از این محصوالت برای کارکرد مؤثر باید
به طور پیوسته مدیریت شوند و این ممکن است استفاده از آن محصوالت را در کل شبکه با زحمت مواجه سازد.
1

Intrusion Detection System
Intrusion Preventing System
3
Access Control
4
Authentication
2
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وقتي که این تکنولوژی ها را در اختیار دارید ،بهبود پیوستتته شتتبکه را در خاطر داشتتته باشتتید .در شتتبکه هایي با پویایي و
سرعت گسترش باال ،تطبیق با شرای و ابزار جدید ممکن است مسأله ساز گردد.

 .7سطح  :3امنیت میزبان
سطح میزبان در مدل امنیت الیه بندی شده ،مربوط به ابزار منفرد مانند سرورها ،کامپیوترهای شخصي ،سوئیچ ها ،روترها و
غیره در شبکه ا ست .هر ابزار تعدادی پارامتر قابل تنظیم دارد و هنگامي که به نادر ستي تنظیم شوند ،مي توانند سوراخ های
امنیتي نفوذپذیری ایجاد کنند .این پارامترها شتتامل تنظیمات رجیستتتری ،ستترویس ها ،توابع عملیاتي روی خود ابزار یا وصتتله
های سیستم های عامل یا نرم افزارهای مهم مي شود.
تکنولوژی های زیر امنیت را در سطح میزبان فراهم مي کنند:


IDSهای سطح میزبانIDS :های سطح میزبان عملیاتي مشابه با  IDSهای شبکه انجام مي دهند؛ تفاوت اصلي در
نمایش ترافیک در یک ابزار شبکه به تنهایي استIDS .های سطح میزبان برای مشخ شدن عملیات بخصوصي
از ابزار میزبان تنظیم مي گردند و بنابراین اگر به درستتتتي مدیریت شتتتوند ،درجه باالیي از مراقبت را فراهم مي
کنند.



تابعیت امنیتي کاربر انتهایي :روش های تابعیت امنیتي کاربر انتهایي وظیفه دوچنداني ایفا مي کنند و هم شتتبکه
(همانگونه در بخش قبلي مطرح شد) و هم میزبان های جداگانه را محافظت مي کنند .این روش ها بطور پیو سته
میزبان را برای عملیات زیان ر سان و آلودگي ها برر سي مي کنند و همچنین به ن ص و به روز بودن فایروال ها و
آنتي ویروس ها رسیدگي مي کنند.



آنتي ویروس :هنگامي که آنتي ویروس های م شخ شده برای میزبان در کنار آنتي ویروس های شبکه ا ستفاده
مي شوند ،الیه اضافه ای برای محافظت فراهم مي کنند.



کنترل دسترسي\تصدیق هویت :ابزار کنترل دسترسي در سطح ابزار یک روش مناس است که تضمین مي کند
د ستر سي به ابزار تنها تو س کاربران مجاز صورت پذیرد .در اینجا نیز ،احتمال سطح باالیي از تراکنش بین ابزار
کنترل دسترسي شبکه و کنترل دسترسي میزبان وجود دارد.

 .2-7مزایا ،معایب و مالحظات سطح میزبان
این تکنولوژی های در سطح میزبان حفاظت باالیي ایجاد مي کنند زیرا برای برآورده کردن م شخ صات عملیاتي مخ صوص
یک ابزار پیکربندی مي گردند .دقت و پا سخ دهي آنها به محی میزبان به مدیران اجازه مي دهد که به سرعت م شخ کنند
کدام تنظمیات ابزار نیاز به به روز رساني برای تضمین عملیات امن دارند.
بکارگیری و مدیریت سیستم های سطح میزبان مي تواند بسیار زمان بر باشند .از آنجایي که این سیستم ها نیاز به نمایش
و به روز ر ساني مداوم دارند ،اغل ساعات زیادی برای مدیریت منا س مي طلبند .اغل ن ص شان م شکل ا ست و تالش قابل
مالحظه ای برای تنظیم آنها مورد نیاز است.
همچنین ،هرچه سیستم عامل بیشتری در شبکه داشته باشید ،یک رویکرد برپایه میزبان ،گران تر خواهد بود و مدیریت این
ابزار مشکل تر خواهد شد .همچنین ،با تعداد زیادی ابزار امنیتي سطح میزبان در یک شبکه ،تعداد هشدارها و عالئم اشتباه مي
تواند بسیار زیاد باشد .بدلیل هزینه ها و باراضافي مدیریت ،ابزار در سطح میزبان باید بدقت بکار گرفته شوند.
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 .8سطح  :4امنیت برنامه کاربردی
در حال حاضر امنیت سطح برنامه کاربردی بخش زیادی از توجه را معطوف خود کرده است .برنامه هایي که به میزان کافي
محافظت نشده اند ،مي توانند دسترسي آساني به دیتا و رکوردهای محرمانه فراهم کنند .حقیقت تلخ این است که بیشتر برنامه
نوی سان هنگام تولید کد به امنیت توجه ندارند .این یک م شکل تاریخي در ب سیاری از برنامه های با تولید انبوه ا ست .ممکن
است شما از کمبود امنیت در نرم افزارها آگاه شوید ،اما قدرت تصحیح آنها را نداشته باشید.
برنامه ها برای د ستر سي م شتریان ،شرکا و حتي کارمندان حا ضر در محل های دیگر ،روی وب قرار داده مي شوند .این
برنامه ها ،همچون بخش فروش ،مدیریت ارتباط با م شتری ،یا سی ستم های مالي ،مي توانند هدف خوبي برای افرادی که نیات
بد دارند ،باشند .بنابراین بسیار مهم است که یک استراتژی امنیتي جامع برای هر برنامه تحت شبکه اعمال شود.
تکنولوژی های زیر امنیت را در سطح برنامه فراهم مي کنند:


پو شش محافظ برنامه :از پو شش محافظ برنامه به کرات به عنوان فایروال سطح برنامه یاد مي شود و تضمین مي
کند که تقا ضاهای وارد شونده و خارج شونده برای برنامه مورد نظر مجاز ه ستند .یک پو شش که معموالً روی
سرورهای وب ،سرورهای ایمیل ،سرورهای پایگاه داده و ما شین های م شابه ن ص مي شود ،برای عملکرد مورد
انتظار سیستم میزبان تنظیم مي گردد و با درجه باالیي با سیستم یکپارچه مي شود.



کنترل د ستر سي/ت صدیق هویت :مانند ت صدیق هویت در سطح شبکه و میزبان ،تنها کاربران مجاز مي توانند به
برنامه دسترسي داشته باشند.



تعیین صحت ورودی :ابزارهای تعیین صحت ورودی برر سي مي کنند که ورودی گذرنده از شبکه برای پردازش
امن باشتتد .اگر ابزارهای امنیتي مناس ت در جای خود مورد استتتفاده قرار نگیرند ،هر تراکنش بین افراد و واس ت
کاربر مي تواند خطاهای ورودی تولید کند .عموماً هر تراکنش با سرور وب شما باید ناامن در نظر گرفته شود مگر
اینکه خالفش ثابت شود! به عنوان مثال ،یک فرم وبي با یک بخش برای ورود برای کد پ ستي را در نظر بگیرید.
ورودی قابل پذیرش در این قسمت فق ده کاراکتر عددی است.

 .2-8مزایا ،معایب و مالحظات سطح برنامه
ابزارهای امنیت سطح برنامه موقعیت امنیتي کلي را تقویت مي کنند و به شما اجازه کنترل بهتری روی برنامه هایتان را مي
دهند .همچنین سطح باالتری از جوابگویي را فراهم مي کنند چرا که ب سیاری از فعالیت های نمایش داده شده تو س این
ابزارها ،ثبت شده و قابل ردیابي هستند.
اما در عوض پیاده سازی جامع امنیت سطح برنامه مي تواند هزینه بر باشد ،چرا که هر برنامه و میزبان آن باید بصورت مجزا
ارزیابي ،پیکربندی و مدیریت شود .بعالوه ،باالبردن امنیت یک شبکه با افزایش صرف امنیت سطح برنامه نمي تواند امنیت کامل
را ت ضمین کند .هرچه زودتر بتوانید سیا ست هایي برای ا ستفاده از این ابزارها پیاده کنید ،روند مذکور موثرتر و ارزان تر خواهد
بود.
مالحظات کلیدی برنامه ها و طرح های شما را برای بلندمدت اولویت بندی مي کنند .امنیت را روی برنامه ها کاربردی خود
در جایي پیاده کنید که بیشتتترین منفعت مالي را برای شتتما دارد .طرح ریزی بلند مدت به شتتما اجازه مي دهد که ابزارهای
امنیتي را با روشي تحت کنترل در طي رشد شبکه تان پیاده سازی کنید و از هزینه های اضافي جلوگیری مي کند.

www.MBA-CONF.ir

www.SID.ir

9
9

9

کنفرانس ملی الگواهی نوین رد مدرییت و

کس
ب و کار(بارویکرد حمایت از کارآفرینان ملی)

Archive of SID

 .9سطح  : 5امنیت دیتا
امنیت سطح دیتا ترکیبي از سیا ست امنیتي و رمزنگاری را دربرمي گیرد .رمزنگاری دیتا ،هنگامي که ذخیره مي شود و یا
در شبکه شما حرکت مي کند ،به عنوان رو شي ب سیار منا س تو صیه مي گردد ،زیرا چنانچه تمام ابزارهای امنیتي دیگر از کار
بیفتند ،یک طرح رمزنگاری قوی دیتای مخت شما را محافظت مي کند.
امنیت دیتا تا حد زیادی به سیا ست های سازماني شما واب سته ا ست .سیا ست سازماني مي گوید که چه ک سي به دیتا
دسترسي دارد ،کدام کاربران مجاز مي توانند آن را دستکاری کنند و چه کسي مسوول نهایي یکپارچگي و امن ماندن آن است.
تعیین صاح و متولي دیتا به شما اجازه مي دهد که سیا ست های د ستر سي و ابزار امنیتي منا سبي را که باید بکار گرفته
شوند ،مشخ کنید.
تکنولوژی های زیر امنیت در سطح دیتا را فراهم مي کنند:
 رمزنگاری :طرح های رمزنگاری دیتا در سطوح دیتا ،برنامه و سی ستم عامل پیاده مي شوند .تقریباً تمام طرح ها
شامل کلیدهای رمزنگاری /رمزگ شایي ه ستند که تمام افرادی که به دیتا د ستر سي دارند ،باید دا شته با شند.
استراتژی های رمزنگاری معمول شامل  RSA2 ، PKI1و  ...مي باشند]12[.


کنترل دسترسي  /تصدیق هویت :مانند تصدیق هویت سطوح شبکه ،میزبان و برنامه ،تنها کاربران مجاز دسترسي
به دیتا خواهند داشت.

 .1-9مزایا ،معایب و مالحظات سطح دیتا
رمزنگاری روش اثبات شده ای برای محافظت از دیتای شما فراهم مي کند .چنانچه نفوذگران تمام ابزارهای امنیتي دیگر در
شبکه شما را خنثي کنند ،رمزنگاری یک مانع نهایي و موثر برای محافظت از اطالعات خ صو صي و دارایي دیجیتال شما فراهم
مي کند.
از سوی دیگر بار اضافي برای رمزنگاری و رمزگشایي دیتا وجود دارد که مي تواند تأثیرات زیادی در کارایي بگذارد .به عالوه،
مدیریت کلیدها مي تواند تبدیل به یک بار اجرایي در سازمان های بزرگ یا در حال رشد گردد.
رمزنگاری تا عمق مشتتخ باید به دقت مدیریت شتتود .کلیدهای رمزنگاری باید برای تمام ابزارها و برنامه های تحت تأثیر
تنظیم و هماهنگ شوند .به همین دلیل ،یک بار مدیریتي برای یک برنامه رمزنگاری موثر مورد نیاز است.

 .10نتیجه گیری
در قسمت های قبل به الیه های مختلف در امنیت الیه بندی شده شبکه و معای  ،مزایا و مالحظات هر الیه پرداختیم .در
این قستتمت به اختصتتار به جمع بندی مباحا فوم مي پردازیم .مباحا گذشتتته نشتتان مي دهد که چگونه رویکرد امنیت الیه
بندی شده در مقابل تهدیدها و حمالت معمول از شبکه شما محافظت مي کند و نشان مي دهد که چگونه هر سطح با داشتن
نقشي کلیدی در برقراری امنیت شبکه جامع و مؤثر ،شرکت مي کند.
هکرها و تروریست های فضای سایبر به طور فزاینده ای اقدام به حمله به شبکه ها مي کنند .رویکرد سنتي به امنیت یعني
یک فایروال در ترکی با یک آنتي ویروس در محافظت از شما در برابر تهدیدهای پیشرفته امروزی ناتوان است.
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کنفرانس ملی الگواهی نوین رد مدرییت و

کس
ب و کار(بارویکرد حمایت از کارآفرینان ملی)

Archive of SID

اما شتتما مي توانید با برقراری امنیت شتتبکه با استتتفاده از رویکرد الیه بندی شتتده دفاع مستتتحکمي ایجاد کنید .با نص ت
گزین شي ابزارهای امنیتي در پنج سطح موجود در شبکه تان (پیرامون ،شبکه ،میزبان ،برنامه و دیتا) مي توانید از دارایي های
دیجیتالي خود محافظت کنید و از افشای اطالعات خود در اثر ایجاد رخنه های مصیبت بار تا حد زیادی بکاهید.
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