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شرکت ایدکو از بدو تاسیس ،تالشداشته است که محصوالت
امنیت اطالعات را بهعنوان یک راهکار جامع به مشتریان خود
عرضه کند.
مقصود از راهکار ،ارائه دیدگاهی کلنگر در زمینه امنیت
اطالعات در سازمان است .ولیکن محدودیتهایی که
محصوالت فناورانه و بهطور خاص در این زمینه یعنی حوزه
ت را عموما در انجام اینکار
امنیت فناوی اطالعات دارند ،شرک 
با دشواریهایی روبرو ساخته است.
شرکت ایدکو از دیگر سو ،با رشد تقاضای مشتریان و ارتقای سطح دانش آنان ،تالش
بیشتری را در زمینه «راهکار محوری» به انجام رساند که اخذ نمایندگی توزیع از شرکت
اینفوواچ در همین راستا میباشد.
شرکت اینفوواچ که از پیشروان فناوری دیالپی یا «جلوگیری از نشت دادهها» می باشد،
راهکارهای متنوعی را برای جلوگیری از انتشار غیرمجاز و نشت اطالعات ،محافظت از
داراییهای معنوی ،مدیریت خوشنامی ،مدیریت اعتبار و همچنین مدیریت ریسک و
راهکارهای متناظر ،ارائه می نماید.
سازمانهای بسیاری به دنبال افزایش کارایی ،سرعت عملیات و کاهش هزینهها هستند که
مخاطراتی مانند نشت اطالعات مغایر با این اهداف میباشد.
اینفوواچ در همین راستا راهکارهای دیگری از جمله حفاظت نقاط انتهایی را نیز دارد.
ضمن آنکه راهکار دیگر این شرکت با نام آپرکات ،برای سازمان ها و شرکت هایی در
نظر گرفته شده است که تولید و توسعه نرم افزار را انجام می دهند و ممکن است
در پروسه تولید به علت اشتباه در برنامه نویسی امنیت اطالعات سازمان را کاهش داده و
موجب دسترسی افراد غیرمجاز به اطالعات شوند.
مجموع راهکارهایی که شرکت اینفوواچ ارائه میکند در راستای حفاظت و صیانت از
داراییهای معنوی سازمانها و کمک به آنها در جهت حفاظت هرچه بیشتر میباشد.
شرکت ایدکو نیز با همین هدف همکاری گسترده و بلندمدتی را با اینفوواچ آغازکرده است.
اعالم عمومی این همکاری که در نمایشگاه الکامپ  92و طی یک نشست خبری انجام شد،
نشانگر عزم شرکت در حرکت به سمت راهکار محوری و ارائه آن به سازمانهای متوسط و
بزرگ است .امید آن داریم که همچون گذشته و با پشتیبانی مشتریان و همکاران ،بتوانیم
ارائهکننده برترین راهکارهای امنیتی باشیم.
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تـازههایامنیت

دزدیده شده آنالین در سال  ۲۰۱۳را مورد بررسی قرار داده و فهرست ساالنه
خود را از بدترین رمز عبورها اعالم کردند.
برای نخستین بار از زمانی که این شرکت فهرست ساالنه خود را ارائه کرده
کلمه « »passwordرتبه خود را در باالی فهرست بدترین رمز عبورها به رمز
« »۱۲۳۴۵۶واگذار کرد .این بررسی نشان میدهد که رمز عبورهایی مانند
 adobe۱۲۳و  photoshopبر روی این فهرست یادآور خوبی است که رمز عبور
خود را بر اساس اسم وب سایت ها یا اپلیکیشن هایی که به آنها دسترسی دارید
قرار ندهید.
از جمله  ۱۰رمزعبور نامناسب در این فهرست می توان به ،qwerty ، abc123
 ۱۱۱۱۱۱و  iloveyouاشاره کرد .توصیه این شرکت استفاده از رمز عبورهای
هشت رقمی و یا بیشتر با ترکیبی از کاراکتر هاست.

همراه با معرفی راهکارهای جدید
نشست خبری مشترک شرکت ایدکو و شرکت اینفوواچ برگزار شد
نشست خبری ایدکو و اینفوواچ با حضور سینا بقایی ،مدیرعامل و اندری
سوکورنکو ،مدیر توسعه بازار اینفوواچ و با حضور نمایندگان رسانه های گروهی در
نمایشگاه الکامپ نوزدهم برگزار گردید.
براساس این گزارش ،سینا بقایی ،در این نشست خبری گفت :شرکت
ایدکو در سال  84با هدف توسعه فعالیت های مبتنی بر تجارت الکترونیکی
و همچنین ارائه راهکارهای امنیت اطالعات فعالیت خود را آغاز کرد و در
طول این سال ها تالش کرده است امکانات و ویژگی های متنوع و مفیدی را
برای بهبودی وضعیت امنیت فناوری اطالعات در سازمان ها معرفی کند.
مدیر عامل ایدکو اظهار داشت :شرکت ایدکو در ادامه فعالیت های خود،
همکاری جدیدی را با شرکت اینفوواچ آغاز کرده است و در نمایشگاه الکامپ نیز
به طور رسمی به معرفی این راهکارها میپردازد.
در ادامه ،اندری سوکورنکو ،نیز در مورد فعالیت های شرکت مطبوع خود گفت:
اینفوواچ معتقد است اطالعات سازمان ها اهمیت بسیاری دارد و در واقع اطالعات
شما کسب و کار شماست.
وی افزود :راهکارهای ما در بسیاری از کشورهای دنیا مانند آلمان ،بریتانیا،
روسیه ،کشورهای  CISو خاورمیانه استفاده می شود و برای حضور در بازارهای
امریکا ،کانادا ،امریکای التین و اروپا برنامه های گسترده ای داریم .همچنین
مشتریان متنوع و متعددی از شرکت های نفت و گاز و بانک های بزرگ در روسیه
تا شرکت های تجاری از این خدمات استفاده می کنند.
سوکورنکو تصریح کرد :شرکت ها به دنبال افزایش کارایی ،سرعت و فروش و
کاهش هزینه ها هستند که مخاطراتی مانند نشت اطالعات مغایر با این اهداف
هستند .اینفوواچ برای مقابله با این مخاطرات راهکارهایی ارائه داده است از جمله
جلوگیری از نشت داده ها ( )DLPکه راهکاری است که عالوه بر این که از نشت
اطالعات جلوگیری می کند با تحلیل های خاصی میزان رضایت شغلی پرسنل
را نیز نشان می دهد.
این نشست مطبوعاتی با پرسش و پاسخ خبرنگاران ادامه یافت و ابعاد مختلف
همکاری این دو شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
بدترین رمزهای عبور در سال ۲۰۱۳
محققان در یک بررسی بدترین رمزهای عبور اینترنتی در سال  ۲۰۱۳را معرفی
کردند که نشان می دهد دیگر کلمه « »Passwordبدترین رمز عبور نیست.
گروهی از محققان در موسسه تحقیقاتی  SplashDataمیلیون ها رمز عبور
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هرزنامههاییخچالی
هکرها دریکی از نادرترین نمونههای حمالت سایبری که تاکنون درجهان انجام
گرفتهاست ،برای ارسال هرزنامه از یک دستگاه یخچال استفاده کردهاند.
شرکت امنیتی  ProofPointاعالم کرد خانههای آنالین و متصل به اینترنت
مورد هجوم باتنتی عظیم قرار گرفتهاند.
گفته میشـود هکرها در این حمله سـایبری توانسـتهاند به روترهای شـبکه
خانههـا نفـوذ کـرده و بـه مراکـز مالتیمدیـا،تلویزیونهـا و درنهایـت بـه یـک
یخچـال متصل شـده و سـکویی برای ارسـال هرزنامههای مخـرب و ایمیلهای
فیشـینگ ایجاد کنند.
انتظار میرود استفاده از تجهیزات هوشمند و متصل در آینده نزدیک رشد قابل
توجهی پیدا کرده و در میان کاربران به محبوبیت باالیی برسد و از سویی دیگر این
تجهیزات به اهدافی جذاب برای هکرها تبدیل شوند زیرا معموال تجهیزات متصل
و هوشمند نسبت به رایانهها از ایمنی کمتری برخوردارند.
به گفته متخصصان امنیت شبکه ،باتنتها درحال حاضر یکی از اصلیترین
نگرانیهای امنیتی در شبکه به شمار میروند و ظهور حمالت سایبری از طریق
تجهیزات خانگی این شرایط را وخیمتر کردهاند .بسیاری از این تجهیزات از
ایمنی بسیار پایینی برخوردارند و مصرفکنندگان هیچ راهی برای تشخیص و
از بین بردن آلودگی تجهیزاتشان در اختیار ندارند.
تهدیداسور با حمایت
ایدکو منتشر شد
شرکت ایدکو در راستای
ایفای مسئولیت اجتماعی خود،
از انتشار کتاب «تهدیداسور،
تهدیدات دایناسوری در فضای
سایبری» حمایت کرده است.
این کتاب در اندازه جیبی و
در  148صفحه ،دائرهالمعارف
کوچکی در مورد انواع بدافزارها ،سختافزارها ،نرمافزارهای حفظ امنیت اطالعات،
راهکارهای امنیتی و تاریخچه بدافزارها میباشد.
در کتاب تهدیداسور ،ضمن آنکه شما با انواع تهدیدات دنیای سایبری آشنا
میشوید ،راهکارهایی را نیز برای حفاظت به شما ارائه مینماید .این کتاب شامل
اطالعاتی به بیان ساده در مورد انواع ویروسها و بدافزارها و راهکارهایی عملی
برای مقابله با تهدیدات دنیای سایبری است.

حضور ایدکو

در
نوزدهمین نمایشگاه الکامپ

زمستان

نمایشگاه الکامپ 92در روزهای سرد و برفی تهران و از چهاردهم تا هفدهم آذرماه پذیرای بازدیدکنندگان و عالقمندان بود .الکامپ امسال ،برخالف سال گذشته
از رونق خوبی برخوردار بود و تعداد بسیار زیاد مراجعان ،خود گواه برهمین امر بود .همچنین بازدید مقامات دولتی بسیاری همچون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
دبیر شورای عالی فضای مجازی ،رئیس سازمان فناوری اطالعات ،نشان از توجه دولتیها به الکامپ امسال داشت .شرکت ایدکو نیز همچون همیشه با تدارک
غرفهای در سالن  41به میزبانی مراجعان و مشتریان خود پرداخت .جدیدترین راهکارهای کسپرسکی بههمراه معرفی راهکارهای شرکت اینفوواچ ،از مهمترین اهداف
ایدکو از حضور در نمایشگاه بود .ضمن آنکه بخش پذیرش نمایندگی فروش آنالین محصوالت کسپرسکی و بخش فنی نیز ،مراجعان خاص خود را داشت .در اینجا
تصویری بر این حضور را مالحظه مینمایید.
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روشهای شناسایی ویروس
توسط آنتیویروسها
آرین محمد

کارشناس فنی

انواع بدافزارها را میشناسید (که بسیار مهم
است) .اگر هنوز اطالعات کافی در این باره
ندارید برای مطالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه
بفرمایید.

http://www.irkaspersky.com/crimeware/
threats

arian.mohammad@iedco.ir
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ویروسهای کامپیوتری امروزه برای
اکثر ما تبدیل به یک تهدید بسیار جدی
شدهاند .همه ما به دنبال راه حلی مناسب
هستیم که مطمئنا راهکارهای آنتیویروس
پاسخ مناسبی میباشند  .در چند سال
اخیر با ورود اکثر شرکتهای تولید
محصوالت امنیتی به بازار کشورمان روند
خرید نرمافزارهای آنتیویروس به صورت
اوریجینال نیز رو به رشد گذاشته است.
اما آیا فقط خرید یک آنتیویروس اوریجینال
کافی است؟ جواب قطعاً خیر است .خرید
آنتیویروس معتبر اولین و سادهترین قدم است.
اما از آن مهمتر طریقه استفاده از این دست
نرمافزارها است.
اکثر اشخاص بعد از تهیه و نصب آنتیویروس،
نرمافزار را رها کرده و توقع دارند که همه
مشکالت حل شود .اما این طور نیست .به مانند
هر نرمافزار دیگری آنتیویروس نیز اجزاء متفاوت
و تنظیمات خاص دارد که شما باید حتماً آنها
را فرا بگیرید.
درست است که راهکارهای برتر دنیا به مانند
راهکار مورد عالقه شخص من ،کسپرسکی ،سعی
بر این دارند که عملکرد راهکارهایشان هر چه
بیشتر بی نیاز از توجه کاربر باشد .اما در عین
حال آموزشهای ساده تصویری به روزی نیز برای
کار با این ابزارها قرار داده میشود.
بسیار این جمله را از افراد مختلف شنیدهام
که بیان میکنند ما کار خاصی با کامپیوتر انجام
نمیدهیم و نیازی نیست زیاد از آن چیزی یاد
بگیریم! باید گفت این طرز تفکر غلطی است .زیرا
با وجود تجارت الکترونیک  ،بانکداری الکترونیک
و  ...شما نیازمند فراگیری کامل در حد یک کاربر
خوب هستید .و از آن مهمتر با وجود قرار گرفتن
منابع مالی شما در دنیای اینترنت موظف به
یادگیری محافظت از خود نیز میباشید .استفاده
درست و کامل از یک آنتیویروس خانگی وظیفه
شماست و نه یک کارشناس امنیت.
برای شروع و حتی انتخاب یک آنتیویروس
مناسب ابتدا باید نحوه کارکرد و انواع روشهای
شناسایی یک بدافزار از طریق آنتیویروس
را بشناسید .در این نوشتار سعی در معرفی
روشهای متفاوت و رایج شناسایی بدافزارها
توسط آنتیویروس ها شده است و در فرصتی
دیگر این روشها و طریق استفاده آنها را در یک
آنتیویروس رایج بررسی خواهیم کرد.
در این نوشته فرض بر این میباشد که شما

روش شناسایی Signature–Based

(شناسایی تشریح شده)
کارآمدترین روش و دلیل اصلی که آنتیویروس
نیاز به بروزرسانی سالم و مداوم دارد .در این روش
نمونهای از ویروس کشف و کالبد شکافی میشود
و بعد از آن ضد ویروس آن را به صورت یک لیست
به صورت بروزرسانی های مداوم برای دانلود مهیا
می کند .اما این روش نیاز مبرم به این دارد که
ابتدا ویروس شناسایی گردد و در مقابل ویروسهای
ناشناخته کامال نا کارآمد می باشد.

روش شناسایی Heuristic-based

(شناسایی بر پایه اکتشاف)
در این روش موتور آنتیویرس با استفاده از
الگوریتمهای هوش مصنوعی سعی در شناسایی
بدافزارهای ناشناخته از طریق بررسی رفتار فایل
میکند .روشهای متفاوتی استفاده می شود اما دو
روش رایج آن را در زیر بیان می کنم.
 -1قرار دادن فایل مشکوک و اجرای آن در یک
محیط مجازی و بررسی رفتار فایل و تشخیص
مخرب بودن فایل .اکثر آنتی ویروسهای بزرگ از
این فناوری بهره می برند .
 -2باز کردن منبع کد برنامه مشکوک و بررسی
و تطابق آن با کد ویروسهای شناخته شده و یا
شبه ویروس .اگر درصد باالیی از کد برنامه مشکوک
با کد یک ویروس شناخته شده و یا شبه ویروس
منطبق باشد آن را برنامه آلوده معرفی می کند .اما
کارایی این روش بستگی به دو عامل اصلی به نام
 False Positiveو  False Negativeدارد.
 False Positiveشناسایی های غلط موتور
آنتیویروس است و  False Negativeبررسی فایل
آلوده است ولی آن را آلوده شناسایی نمی کند و
از کنار آن می گذرد .آنتیویروسی موفق است که
بتواند بین این دو عامل تعادل ایجاد کند.
آنتیویروسهای خوب امروزی از موتورهایی

استفاده میکنند که از هر دو روش ذکر شده
)Signature-Based
( Heuristic-Basedو
استفاده کند.

فناوری ابر ()Cloud Technology
مطمئناً جدیدترین فناوری که امروز در همه
ابعاد فناوری اطالعات اسم آن به چشم می خورد.
در نرم افزارهای آنتی ویروس قدرتمند نیز از این
روش استفاده می شود.
با فناوری ابری شما با اتصال مداوم به اینترنت
در شبکه متصل از دیگر کاربرانی که از آن آنتی
ویروس استفاده می کنند قرار می گیرید .در
تمام زمان اتصال برنامه های نصب شده بر روی
دستگاه کاربران با هم در حال تبادل اطالعات
هستند .در این روش یک  agentسبک بر روی هر
دستگاه وجود دارد و در هنگام پردازش یک برنامه
مشکوک ،پردازش آن را بین دستگاه های موجود
در شبکه  Cloudتقسیم کرده و با این روش سرعت
شناسایی چندین برابر شده و همچنین میزان بار
بر روی منابع سیستم کاهش می یابد  .در یک
شبکه ابری اطالعات شناسایی ها و اسکن ها با
هم به تبادل گذاشته شده و به سرعت شناسایی
برنامههای آلوده ناشناخته کمک شایانی میکند.
پس اگر دارای اینترنت با سرعت باال هستید حتماً
از فواید این فناوری بهره ببرید.
با شناخت این روشها در می یابیم که بروز
رسانی آنتی ویروس صرفا از ما در مقابل تهدیدات
ویروسی محافظت نمی کند  .شما نیاز به استفاده
از همه روشها برای رسیدن به حد امنیت مطلوب
هستید  .با این همه همیشه احتمال آلوده شدن
سیستم وجود دارد و نمی توان گفت امنیت کامل
برقرار است  .هوشیاری کاربر و شناخت تهدید ها
و همچنین استفاده از روشهای امنیتی دیگر در
کنار فناوری آنتی ویروس به مانند دیواره آتش و
غیره میتواند به بهبود سطح امنیت شما کمک
کند.
پس امنیت خود را در محیط مجازی بسیار
جدی بگیرید و سعی کنید از منابع مالی و معنوی
تان محافظت کنید .در مطلبی دیگر این روش ها
و فناوری ها را در آنتی ویروسهای مشهور دنیا
بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید چگونه
میتوانیم از طریق ترکیب این روشها و فناوریها
به حد مطلوبی از امنیت برسیم.

زمستان

راهنمای
خطمشی امنیتی سازمانها
آیـا بـه آن نیـاز داریـد؟ چه چیزهایـی را باید پوشـش دهد؟ و
چگونـه آن را اجرایـی کرد؟
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زمستان

فرآیند تدوین خطمشی امنیتی در سازمانهای مختلف متفاوت
است .هیچ خطمشی یا استراتژی واحدی وجود ندارد که برای
تمامی سازمانها مناسب باشد و خطمشی سازمان الف ممکن
است برای سازمان ب کام ً
ال بیفایده باشد .خطمشی امنیتی باید
یک سند پویا و شخصیسازی شده باشد که بازتابندهی محیط و
فرهنگ سازمانی باشد ،و نیازهای خاص امنیتی شرکت را پاسخگو
باشد.
در واقع ،یک خطمشی امنیتی بیفایده ،بدتر از این است که اص ً
ال
خطمشی امنیتی نداشته باشید .شرکتهایی که به داشتن خطمشیهای
بسیار طوالنی و سنگین میبالند همانهایی هستند که از خطمشی چیزی
نمیدانند و آن را درک نکردهاند .معنای اشتباهی که یک خطمشی امنیتی
بیاثر ممکن است ایجاد کند خطرناک است .هدف از تدوین خطمشی
ایجاد یک ویترینافزار (نرمافزاری که از بدو تولد هیچ وقت استفاده
نمیشود و همیشه جای آن در ویترینها خواهد بود) نیست ،بلکه خلق
یک خطمشی قابل اتکا و واقعگرایانه است که شرکت بتواند از آن برای
مدیریت اقدامات امنیتی خود به منظور کاهش ریسک رویدادهای امنیتی
استفاده کند.
خطمشی امنیتی چیست؟
خطمشی امنیتی نوعی استراتژی سازمانی است برای نحوهی پیادهسازی
ارکان امنیت اطالعات و فناوریهای مربوط به آن .در واقع یک طرح
تجاری است که تنها به جنبههای امنیت اطالعات سازمانی میپردازد.
خطمشی سازمانی با فرآیندها و فعالیتهای امنیتی متفاوت است ،زیرا
که خطمشی رهنمودهایی را هم در سطوح باال و هم در سطوح خاص در
مورد نحوهی حفاظت از دادهها فراهم آورده ،ولی صراحتاً ذکر نمیکند که
چگونه به این اهداف امنیتی دست یافت .در واقع خطمشی امنیتی مستقل
از فناوریها و عرضهکنندههای راهکارهای امنیتی میباشد.
خطمشی امنیتی باید تمامی سیستمها و دادههای الکترونیکی سازمان
را تحت پوشش قرار دهد .به عنوان یک قانون کلی ،خطمشی امنیتی
اسناد کاغذی شرکت را پوشش نمیدهد ولی در برخی موارد همپوشانیها
اجتناب ناپذیر است زیرا که این دو به راحتی قابل تبدیل به یکدیگر
هستند.
یک خطمشی امنیتی باید به طور خاص سه هدف زیر را دنبال کند:
 )1محرمانگی و حریم خصوصی اطالعات سازمان را حفظ کند.
 )2از صحت اطالعات سازمانی حفاظت کند.
 )3دسترسپذیری اطالعات سازمانی را ممکن سازد.
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چرا خطمشی امنیتی ضروری است؟
معموالً انجام تمام و کمال یک کار پیچیده بدون داشتن یک برنامهی
تفصیلی امکان پذیر نیست .خطمشی امنیتی ،همان برنامه است .پس از
اجرایی کردن خطمشی ،این برنامه به هنگام پیش آمدن مسائل امنیتی به
یک راهنمای مرجع تبدیل میشود.
خطمشی سازمانی نشان از تعهد مدیریت ارشد برای مصون نگه داشتن
شبکهی شرکت است ،و در نهایت ،باعث کاهش ریسک رویدادهای امنیتی
میشود .همچنین هنگام وقوع رویدادهای امنیتی خطمشیهای خاصی
مانند «خطمشی واکنش به رویداد» ،میزان افشای اطالعات سازمان را
کاهش میدهد.
خطمشی امنیتی باعث ایجاد حفاظت قانونی برای شرکت شما میشود.
با آموزش کارمندان و شفافسازی در مورد نحوهی دقیق استفاده از شبکه،
رفتار با اطالعات محرمانه ،و استفادهی مناسب از رمزنگاری ،به هنگام وقوع
رویدادهای امنیتی مسئولیت قانونی خود را کاهش میدهید.
همچنین بسیاری از ذینفعان که قصد همکاری با شما را دارند ،مانند
ممیزیها ،مشتریان ،شرکا و سرمایهگذاران خطمشی امنیتی را از شما
میخواهند.
در نهایت ،یکی از متداولترین دالیلی که شرکتها اقدام به تنظیم
خطمشیهای امنیتی میکنند پیروی از قوانین و استانداردهای مربوط به
امنیت اطالعات دیجیتال است که از مهمترین آن ها می توان به استاندارد
امنیت داده  PCI DSSو مجموعه استانداردهای امنیتی  ISOاشاره کرد.
تمامی این قوانین و استانداردها به نوعی یک خطمشی امنیتی مدون را
میطلبند.
خطمشی امنیتی چه چیزهایی را باید پوشش دهد؟
یک خطمشی امنیتی باید مدون شده باشد تا توسط مخاطبان خود
درک شود .در ضمن باید به زبان صریحی نوشته شده و جای هیچ گونه
شبههای باقی نگذارد.
خطمشی امنیتی باید حداقل دارای بخشهای زیر باشد:
دورنما :اطالعات کلی در مورد موضوعاتی که خطمشی به آنها
میپردازد.
هدف :دلیل نیاز به خطمشی را عنوان میکند.
محدوده :دقیقاً بیان میکند که خطمشی چه کسانی و چه چیزهایی
را پوشش میدهد.
مخاطبین هدف :توصیههایی در مورد اینکه خطمشی برای چه کسانی
است.
خطمشیها :این مهمترین بخش سند است ،و در مورد هر بعد از
خطمشی توضیحاتی را ارائه میدهد.

تعاریف :برای شفافیت ،تمام اصطالحات فنی باید تعریف شوند.
نسخه :برای اطمینان از استفادهی مداوم و کاربرد خطمشی ،یک شماره
نسخه به آن اضافه کنید که قابل تغییر است و نشاندهندهی تغیرات و
بروزرسانیهای انجام گرفته روی آن است.
انواع خطمشیها
بـه منظـور مدیریت موثر امنیت ،شـرکتهای مختلف به خطمشـیهای
مختلفـی نیـاز دارنـد .در زیـر یـک فهرسـت از خطمشـیهای اسـتاندارد
عنـوان شـده که خطمشـی امنیتی شـرکتها را تشـکیل میدهـد .برخی
شـرکتها ممکـن اسـت بـه تمامـی این خطمشـیها نیاز داشـته باشـند،
در حالـی کـه برخـی دیگـر ممکـن اسـت تنهـا بـه چنـد مـورد از آن نیاز
پیـدا کنند.
برخی خطمشیها واقعاً برای مدیریت امنیت سازمان «ضروری» هستند
و قابل اعمال به تمام سازمان هستند .این گونه خطمشیها با عالمت
ستاره مشخص شده اند.
خطمشی کاربرد مجاز *
خطمشی احراز هویت *
خطمشی پشتیبانگیری *
خطمشی دادههای محرمانه *
خطمشی طبقهبندی داده
خطمشی رمزنگاری
خطمشی ایمیل
خطمشی دسترسی مهمانها
خطمشی واکنش به رویدادها *
خطمشی دستگاههای سیار
خطمشی دسترسی به شبکه *
خطمشی امنیت شبکه *
خطمشی برونسپاری
خطمشی گذرواژه *
خطمشی امنیت فیزیکی
خطمشی دسترسی از راه دور
خطمشی حفظ اطالعات
خطمشی ارتباط با سایر ذینفعان
خطمشی VPN
محتوای خطمشی
هنگام تدوین خطمشی ،بسیاری مسیر اشتباه را طی میکنند .هدف
این نیست که هزار صفحه از اطالعاتی را تهیه کرد که به ظاهر تاثیرگذار
و مهم جلوه کنند ،بلکه هدف ایجاد یک برنامهی امنیتی قابل اجرا است.
در ادامه رهنمودهایی دربارهی محتوای یک خطمشی امنیتی موفق ارائه
شده است:
خطمشـی امنیتـی نبایـد بیجهـت طوالنـی باشـد .برخـی معتقدنـد
اگـر خطمشـیها قطورتـر باشـند تاثیرگـذاری آنهـا بیشـتر خواهـد بود.
ولـی کمیـت جـای کیفیـت را نمیگیـرد و مقـدار بسـیار زیـاد اطالعـات
موجـود در ایـن گونـه خطمشـیها آنهـا را بالاسـتفاده میکنـد .موجـز
بـودن مهمتریـن اصل اسـت.
خطمشـی امنیتـی بایـد به زبان سـاده نوشـته شـود .درسـت اسـت که
بایـد موضوعـات فنی هم پوشـش داده شـود ،ولـی در نهایت باید این سـند
توسـط مخاطبیـن هـدف درک شـود .در صورتی که شـبهه ای در آن وجود
داشـته باشـد ،بایـد بـه نحوی بازنویسـی شـود که عـدهی بیشـتری از افراد
آن را درک کننـد.
خطمشی باید با قوانین اجرایی و رگوالتوریها سازگار باشد .قوانین
موجود در کشورها ،ایاالت و حتی صنایع مختلف متفاوت است .بنابراین
انجام تحقیق و آشنایی با قوانین و استانداردهای موجود دربارهی شرکت
شما کاری ضروری محسوب میشود.
خطمشی امنیتی باید منطقی باشد .هدف از این کار این است که

زمستان

خطمشی ای تدوین شود که قابل استفاده باشد نه اینکه روی کاغذ شرکت
شما را حفاظت کرده ولی اجرایی کردن آن غیرممکن باشد .یادتان باشد
که خطمشی هرچقدر امنتر باشد ،میزان باری که روی کارمندان و پرسنل
 ITتحمیل میکند بیشتر است.
خطمشـی بایـد قابـل پیادهسـازی باشـد .خطمشـی بایـد بـه وضـوح
اعلام کنـد کـه چـه کارهایـی مجـاز و چـه کارهایـی تخطـی محسـوب
میشـوند.
پیادهسازی خطمشی
پس از اینکه خطمشیهای خود را ایجاد کردید ،شاید سختترین
قسمت فرآیند ،پیادهسازی آن در سازمان است .بسیاری از پروژهها که
اهداف مناسبی داشتهاند در این مرحله انگیزی و نیرومحرکهی خود را از
دست میدهند ،پس این مرحله باید به خوبی برنامهریزی شده و با تدبیر
انجام شود.
نکتهی اول و مهمترین اصل این است که خطمشی امنیتی باید توسط
مدیران ارشد پشتیبانی شود .مدیران واحدها ،به ویژه بخش منابع انسانی
و خدمات قانونی باید بسیار در این خصوص درگیر شوند زیرا که نقش
مهمی را ایفا میکنند.
باید در شـرکت عنوان شـغلی مسـئول امنیـت اطالعات ،یـا مدیر برنامه
امنیـت  ITایجـاد شـود تا عهدهدار پیادهسـازی خط مشـی امنیتی شـود.
ممکـن اسـت در شـرکتهای کوچـک ایـن امـر امکانپذیر نباشـد ،از این
روی یکـی از مدیـران کـه صاحـب صالحیت اسـت باید عهـدهدار این امر
شود.
سـپس بـه سـراغ هـر کـدام از خطمشـیها رفتـه و در مـورد نحـوهی
اعمـال آن فکـر کنیـد .اطمینـان حاصـل کنید کـه ابزارهـای الزم موجود
میباشـند .در ایـن مرحلـه اگـر امـری غیرعملـی را مشـاهده کردیـد،
برنامـهای تدویـن کنیـد کـه تغییـرات الزم را یـا روی شـبکه و یـا روی
خطمشـیها انجـام دهیـد.
آموزش کارمندان در پیادهسازی موفق خطمشی امنیتی بسیار حائز
اهمیت است .باید برای آنها یک دوره آموزشی برگزار شود و اطالعات
بنیادی در مورد آگاهیهای امنیتی برای ایشان مهیا گردد .اغلب اوقات
کارمندان باعث بروز مسائل امنیتی شده تنها به این دلیل که نمیدانند
کاری که انجام میدهند ممکن است اشتباه و برخالف خطمشیهای
امنیتی سازمان باشد.
خطمشیهای سازمانی باید در اختیار کاربران قرار گرفته و باید کتباً
اقرار کنند که خطمشیهای سازمانی را مطالعه کرده و به آن پایبند
خواهند بود .در صورت امکان ،این کار را با منابع انسانی هماهنگ کرده و
این سند را در کنار دیگر اسناد منابع انسانی برای امضای کارمند در اختیار
وی قرار دهید.
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یک

اینفوواچ از همان ابتدا روی
راهکارهای جلوگیری از نشت داده متمرکز
شده است .لطف ًا در مورد دورنمای کنونی در
اینفوواچ توضیح دهید.

زمستان

ایوانف

از زبان فارسی پشتیبانی میکنیم
گفتـگوی اختصاصی با
اوسوالدو ایوانف،

قائم مقام مدیرعامل شرکت اینفوواچ
اوسوالدو ایوانف قائم مقام مدیر عامل شرکت اینفوواچ ،فعالیت خود را از مدیریت بخش
بازاریابی در مجموعه شرکتهای  IBSو شرکت بازرگانی  Perekrestokآغاز کرد .وی
بعدها مدیر دپارتمان بازاریابی و فروش آزمایشگاه کسپرسکی شد و روی توسعه و
متمایز ساختن برند کسپرسکی ،و همچنین ترویج راهکارهای آنتیویروس این شرکت
به بازار اینترنت متمرکز شد.
سپس به عنوان عضو هیئت مدیره و قائممقام مدیرعامل برخی از شرکتهای پیشرو
مالی روسی ،مانند  Sberbank Rossiiفعالیت خود را ادامه داد.
ایوانف در اواخر سال  2012به تیم اینفوواچ پیوست و در سمت قائممقام مدیرعامل
مجموعه شرکتهای اینفوواچ مشغول به کار شد .وی مسئول استراتژیهای توسعهی
هولدینگ ،ایجاد پیشنهادهای خاص ،افزایش سهم بازار ،گسترش شبکهی فروش جهانی
است .او همچنین کشف بازارها و بخشهای جدید برای توسعه راهکارهای اینفوواچ را
بر عهده دارد.
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ایوانف از موسسهی فناوری شیمیایی مسکو ،فارغ التحصیل شده و در همان سال
مدرک دوم خود در زمینهی بازاریابی و مدیریت را کسب کرده است .او یک کارشناس
صاحبنظر در زمینهی مدیریت پروژه و تدوین خطمشیهای فروش میباشد.

به زعم ما بازار راهکارهای جلوگیری
از نشت داده بسیار امیدوارکننده است و رشد
پایداری را نشان میدهد .برای مثال ،در روسیه
درآمدهای اینفوواچ در سال  2013دوبرابر شد و
با گستردهتر شدن بحرانهای مالی جهانی ،غیر از
تولیدکنندگان جنگافزارها و سالحها ،شرکتهای
امنیتی شامل امنیت اطالعات ،شرکتهای مربوط
به پزشکی و سالمت ،عمدهی شرکتها در حال
رکود میباشند .در دوران بحران ،اهمیت امنیت
اطالعات دو چندان میشود زیرا که کارمندان
زیادی اخراج شده و تعداد کسانی که از آن لطمه
میبینند زیاد خواهد بود.
دومین عامل ،همان ادوارد اسنودن مشهور است،
که باعث ایجاد وحشت جهانی از جاسوسیهای
دولتها ،و همچنین تحریک مردم به حفاظت از
خود در مقابل این تهدیدات شد .و عامل سوم
استفادهی عمومی از گوشیهای هوشمند است
که به نحو چشمگیری سطح امنیت دادهها را
کاهش داده است .این سه عامل تا پنج سال آتی
باعث رشد بازار  DLPخواهند شد .از بازارهای
دیگر که رشدشان تحت تاثیر این سه عامل
خواهند بود میتوان به راهکارهای پیشبینی
ریسک و همچنین راهکارهای جلوگیری از
ریسک با تحلیلهای مبتنی بر دادههای بزرگ
( )Big Dataاشاره کرد .اینفوواچ به عنوان یکی از
پیشگامان بازار  DLPمیخواهد روی موج حفاظت
سیار ،پیشبینی ریسک و تحلیل دادههای بزرگ
سوار شود .و از این رو ما دورنمای اینفوواچ را
بسیار امیدوارکننده میبینیم.

دو

چگونه کاربران خود را قانع میکنید
که داشتن آنتیویروس و فایروال برای مصون
نگه داشتن شبکههایشان کافی نیست؟

ایوانف

ما به آنها توضیح میدهیم که
آنتیویروسها و فایروالها ،شرکتشان را از
کارمندان بدخواه داخلی مصون نگه نمیدارد .اگر
یک سازمان نمونه را در نظر بگیریم ،میبینیم که
بخش عمدهی زیانهای مالی وارده به آن ناشی
از نشت دادهها توسط کارمندان خودی بوده تا
اینکه ناشی از ویروسها و هکرهای خارجی باشد.
شرکتهای متعددی وجود دارند که از سرقت
دادههای محرمانهی سازمانی توسط کارمندان
خود رنج میبرند .مردم ترجیح میدهند در مورد
آن کاری انجام نداده و این مشکل را آنگونه که
هست رها کنند .تکامل بازار امنیت  ITهنگامی
که حجم دادههای سازمانها خیلی بزرگ نبود
و همگی از گسترش ویروسها واهمه داشتند
دچار یک جهش بزرگ شد .ولی هم اکنون نوبت
حفاظت درونی از دادهها است و از این رو به

مشتریان خود اعالم میکنیم که کارمندان ممکن
است هزینههای زیادی را به سازمانها تحمیل
کنند.
بانکها و شرکتهای بیمه بیشتر از دیگران در
معرض خطر قرار دارند ولی شرکتهای فعال در
دیگر صنایع هم ممکن است بسیار تحت تاثیر
این مساله قرار گیرند .راهکارهای  DLPاینفوواچ
به نحو مناسبی از این تهدیدات جلوگیری کرده و
از این رو مفتخریم که رضایت بسیاری از مشتریان
خود را جلب کرده ایم .یکی از مشتریان ما در
بخش مالی به واسطهی استفاده از InfoWatch
 Traffic Monitor Enterpriseتوانست حدود
 250میلیون دالر صرفهجویی کند ،که این رقم
حدود  100برابر هزینهی راهاندازی راهکار DLP
است!

سه

راهکارهـای اینفـوواچ بـرای
سـازمانها بـرای اینکـه در پیچیدگیهـا
درگیـر نشـده و بـه سـادگی از ابزارهـا
اسـتفاده کننـد چیسـت؟

ایوانف

اگر بخواهید در مقابل تهدیدات
داخلی مصون بمانید ،به سیستمهای امنیتی
پیچیده و چندالیه ای نیاز خواهید داشت.
راهکارهای  DLPباید تمامی کانالهای انتقال
داده را کنترل کنند ،انواع سیستمهای اطالعاتی و
دادههای محرمانه را مدنظر قرار داده ،سناریوهای
رفتار کارمندان را شبیهسازی کنند ،و غیره .ولی
اگر مشتری بخواهد یک راهکار با تمامی امکانات
و ویژگیها داشته باشد ،مجبور است در فرآیند
پیوستهی پیاده سازی راهکار درگیر شود زیرا که
نرمافزارهای  DLPکه توسط برخی تولیدکنندگان
عرضه میشود اص ً
ال کار نمیکنند .راهکار DLP
نیازمند این است که مطابق با نیازهای خاص
سازمانها و سناریوهای موجود در آن و بر اساس

خط مشی امنیتی آن تنظیم شوند.
با این وجود ما هم اکنون در حال کار روی
تسهیل راهکار  DLPخود هستیم .در بهار امسال
برنامه داریم تا راهکار جدید ( PDPمحافظ
دادههای شخصی) خود را عرضه کنیم که
دارای خطمشیهای کنترل دادهی یکپارچه و
تمپلیتهای اسناد گوناگون از دادههای شخصی
میباشد .این راهکار نیازمند تنظیمات اضافی
نیست :مشتری تنها آن را نصب کرده و کار با آن
را شروع میکند.
ایـن راهـکار بـه نحـو موثـری امـر حفاظـت از
دادههـای شـخصی را میسـر سـاخته تـا کاربـر با
قوانیـن حفاظـت از دادههـای شـخصی تطابـق
داشـته باشـد .ایـن راهـکار انـواع الگوهـای
دادههـای شـخصی (پاسـپورتها ،کـد ملـی،
شـماره گواهینامههـا ،و غیـره) را بـرای تمامـی
شـرکتهای فعـال در کشـورهای میزبـان
کسـبوکار اینفوواچ پوشـش میدهـد .امیدواریم
پـس از اینکـه مشـتریان مـا از ایـن نسـخهی
تسـهیل شـده از راهـکار  DLPاینفوواچ اسـتفاده
کردنـد ،حفاظـت پیشـرفتهتری را درخواسـت
کـرده و از ایـن رو اقـدام بـه خریـد InfoWatch
 Traffic Monitorبکننـد.

چهار

راهکارهای شما تا چه حد متکی
به زبان هستند؟ و در مورد زبان فارسی چه
تدبیری اندیشیده اید؟

ایوانف

تمامی راهکارهای اینفوواچ دارای
دو عنصر اصلی هستند :تحلیل گردش اسناد
و تحلیل محتوای اسناد .تحلیل گردش اسناد
وابستگی زیادی به زبان ندارد زیرا که اسناد را
مطابق با الگوهای از پیش تعیین شده کنترل
میکند .فناوری تحلیل محتوا تا حد زیادی روی
زبان متکی است و اکنون بیش از دوازده زبان را

پشتیبانی میکند .وقتی که محصوالت خود را به
زبانهای مختلف بومی سازی میکنیم ،در ابتدا
نسخه ای را عرضه میکنیم که دارای مورفولوژی
بنیادین کلمات بوده و هنگامی که پروژههای
نمونه را شروع میکنیم و نخستین مشتریان خود
را در منطقه کسب میکنیم ،اصطالحات خاص
را اضافه خواهیم کرد .ما از فارسی هم پشتیبانی
خواهیم کرد.

زمستان

پنج

بازار ایران را چقدر امیدوارکننده
میبینید؟ حضور خود در این بازار را چگونه
ارزیابی میکنید؟ چشمانداز شما در سه
سال آینده چگونه خواهد بود؟

ایوانف

از تعداد مشتریان عالقهمند در
ایران واقعاً شگفتزده شده ایم .با وجود اینکه
تنها دو ماه از حضور ما در این بازار میگذرد
ولی دورنمای خوبی از توسعه کسبوکار خود
را در این کشور پیش روی خود میبینیم .حتی
نخستین پروژه آزمایشی خود در ایران را اجرا
کردیم .به واسطهی تغییرات مطلوب صورت
گرفته در وضعیت سیاسی ایران ،این بازار بر
حسب کسبوکار بیشتر و به نحوی فعالتر در
دسترس میباشد.
از طرف دیگر ،ایران از لحاظ تاریخی توجه
خاصی را به سواالت امنیتی از جمله امنیت
اطالعات معطوف کرده است ،از این رو تقاضای
راهکارهای امنیت  ITدر حال توسعه هستند .به
عالوه ،ایران تاریخچه ای طوالنی در شراکت با
شوروی سابق و هم اکنون روسیه دارد ،از این رو
نگرش مثبتی نسبت به نرمافزارها و متخصصان ما
در این کشور ،به ویژه در بخش فناوری اطالعات،
وجود دارد .بنابراین دورنمایی عالی را برای
توسعهی کسب و کار خود در ایران پیش بینی
کرده ایم.
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زمستان

فناوری مبتنی بر رایانش ابری در

Kaspersky Security Network

Kaspersky Security Network
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یـک فنـاوری در حـال پیشـرفت
اسـت کـه در آخریـن نسـخههای
محصـوالت خانگـی و سـازمانی
آزمایشـگاه کسپرسـکی مـورد
اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .در
رابطـه بـا بدافزارهـای جدیـد،
ایـن فنـاوری ،بـا واکنـش سـریع
و شناسـایی فوقالعـاده ،حفاظـت
مسـتحکمی را بـه ارمغان مـیآورد.
شـبکه امنیتی کسپرسـکی ()KSN
نه تنها تهدیدات شـناخته شـده را
شناسـایی و مسـدود میکنـد بلکه
منبع آنالیـن آنهـا را موقعیتیابی
و در فهرسـت سـیاه قـرار میدهـد
تا کاربـران را از تهدیـدات احتمالی
ناشـی از همان منبـع حفاظت کند.

برای کاربران سازمانی KSN ،مزیتهای دیگری
نیز در بر دارد .این مزایا شامل کنترل بهبود یافتهی
برنامهها و اضافه کردن برنامههای قانونی و سالم
به فهرست سفید میباشد KSN .قابلیتهایی
چون پایش تهدیدات در سطح جهانی ،تحلیل
مرکزی تهدیدات با استفاده از منابع تخصصی و
فناوریهای پیشرفتهی کسپرسکی ،و تولید و
توزیع آنی ابزارهای امنیتی را در خود جای داده
است .این امر باعث همافزایی شده و حفاظت آنی و
جامعی را در مقابل بدافزارهای جدید برای کاربران
محصوالت کسپرسکی فراهم میکند.
حفاظت سریع و به موقع از حمالت سایبری
بدافزاهایی مانند ویروسها ،کرمها و تروجانها به
تهدیدات اصلی برای کامپیوترها و اطالعات ذخیره
شده در آنها تبدیل شدهاند .طیف نرمافزارهای
مخرب روز به روز در حال گسترش است و این
امر باعث رشد فزایندهی چالشهای امنیتی شده
است .به گزارش آزمایشگاه کسپرسکی ،روزانه
حدود  200،000نمونه جدید از بدافزارها پا به
جهان میگذارند .همچنین برنامههای مخرب
از روشهای جدیدی برای نفوذ به سیستمها،
پنهان کردن فعالیتهای خود ،و همچنین دور
زدن سیستمهای امنیتی استفاده میکنند .این
روزها هیچ متد سنتی حفاظت در مقابل بدافزارها

نمیتواند به عنوان یک ابزار منفرد ،حفاظت کامل
را برای کاربر فراهم کند.
دنیای کامپیوترهای امروزی به رویکرد جدیدی
در قبال حفاظت کامپیوترها نیاز دارد .این رویکرد
باید تمام مزیتها را ترکیب کرده و کمبودهای
روش سنتی را به حداقل برساند .همچنین از
قابلیتهای پایش جهانی و بروزرسانی خودکار
تهدیدات جدید نهایت استفاده را ببرد .این همان
رویکردی است که در  KSNمورد استفاده قرار
گرفته است.
ارکان KSN

 KSNشامل سیستمهای زیرمجموعهی متعددی
میباشد :پایش گسترد ه جهانی و پیوست هی
تهدیدات به صورت جغرافیایی ،تحویل آنی دادههای
جمع شده به سرورهای میزبان کسپرسکی ،تحلیل
این دادهها و اجرای تمهیدات حفاظتی در مقابل
تهدیدات جدید و توزیع سریع این تمهیدات به
کاربران.
 KSNبه صورت خودکار اطالعات مربوط به
حمالت را جمعآوری کرده و آنها را به آزمایشگاه
کسپرسکی میفرستد .همچنین اطالعات مربوط
به فایلهای مشکوکی که روی کامپیوتر کاربر
دانلود و اجرا میشوند صرف نظر از منبع آنها
(ایمیل ،وبسایت ،شبکههای نظیربهنظیر و غیره)

جمعآوری میشوند .این امر کام ً
ال محرمانه بوده
و به صورت داوطلبانه انجام میپذیرد ،یعنی
اینکه مشتری کسپرسکی باید برای مشارکت در
این سیستم موافقت خود را اعالم کند .کاربران
راهکارهای سازمانی آزمایشگاه کسپرسکی در
شکلگیری  KSNمشارکت نمیکنند .تحت
هیچ شرایطی اطالعات شخصی نظیر اطالعات
پاسپورت ،گذرواژهها یا هر نوع دادهی دیگری
جمعآوری نمیشود.
اطالعـات جمـع آوری شـده در مـورد حملات
بـه سـرورهای مرکـزی آزمایشـگاه کسپرسـکی
ارسـال شـده و در آنجـا توسـط منابـع داخلـی
تخصصـی و فناوریهـای پیشـرفته تحلیـل
میشـوند .ایـن امر بـه تشـخیص سـریع نرمافزار

مطمئنی را روی برنامهها به ارمغان میآورد.
این فلوچارت نحوه تعامل کاربران محصوالت
کسپرسکی با  KSNرا به تصویر میکشد .این
تعامل شامل  4فاز مختلف است:
 .1اطالعات مربوط برنامههای دانلود شده و
اجرا شده و همچنین صفحات وب (URLها)
بازدید شده توسط کاربران محصوالت خانگی
و سازمانی به آزمایشگاه کسپرسکی ارسال
میگردد.
 .2فایلها و URLها کنترل شده و در صورت
مخرب شناخته شدن آنها به سیستم شناسایی
فوری اضافه میشوند.
 .3متخصصان آزمایشگاه کسپرسکی تحلیل
فایلهای مخرب را به پایان رسانده ،سطح

جدیـد و اینکـه سـالم یـا مخـرب اسـت ،منجـر
میشـود .تصمیـم در مـورد امنیـت نرمافـزار بـر
اسـاس شـاخصهایی چـون امضـای دیجیتالـی
(کـه معـرف منبـع آن اسـت) ،صحت نرمافـزار ،و
تعـدادی فاکتـور دیگر گرفتـه میشـود .برنامهای
کـه تحـت عنـوان امن شـناخته شـود به لیسـت
نرمافزارهـای قابـل اعتمـاد اضافـه میشـود.
به محض اینکه یک نرمافزار مخرب شناخته
شود ،به سیستم شناسایی فوری ( )UDSگزارش
داده میشود تا قبل از اینکه حتی امضایی
برای آن بدافزار در کامپیوتر کاربر شکل گیرد،
اطالعات در سرورهای کسپرسکی موجود باشد.
در این روش ،کاربران کسپرسکی اطالعات مربوط
به حمالت جدید را تنها پس از چند دقیقه از آغاز
حمله دریافت میکنند در حالی که در روشهای
سنتی این امر ساعتها به طول میانجامید.
اگر برنامه ای توسط خود کاربر اجرا شود ،با
لیستهای سفید و لیست  UDSمقایسه شده
و بر این اساس اجازهی دسترسی به آن یا
مجوز مسدود شدن آن صادر میشود .فناوری
 KSNنقش مهمی را در تکمیل لیستها و بروز
نگه داشتن آنها ایفا کرده و از این رو کنترل

ریسک آنها را مشخص میکنند و مولفههای
آنها را به پایگاه داده امضاها اضافه میکنند.
 .4اطالعات مربوط به فایلها و URLهای
مخرب و مشروع که تازه کشف شدهاند تنها
ظرف چند دقیقه در اختیار تمامی کاربران و
محصوالت مرتبط کسپرسکی قرار میگیرد (نه
فقط مشترکان )KSN
پس از تحلیل برنامههای مخرب جدید ،یک
امضا تولید شده و در پایگاه دادههایی که مکررا ً
روی کامپیوتر کاربران محصوالت کسپرسکی
بروزرسانی میشوند قرار داده میشود.
اضافـه به فهرسـت سـفید تنها فناوری نیسـت
کـه کاربـران را قـادر میسـازد تا بـا کمک KSN
در مـورد برنامههـا تصمیـم بگیرند .این سیسـتم
شـامل فنـاوری مبتنـی بـر شـهرت و اعتبـار بـا
نـام «دانـش تـوده» ( )WoCنیـز میباشـد ،کـه
اطالعاتـی را در مـورد محبوبیـت نرمافزارها میان
مـردم و اعتبـار آن مهیـا میکنـد – ایـن افـراد
همـان اعضای  KSNهسـتند.
به عالوه ،آخرین نسخه محصوالت آزمایشگاه
کسپرسکی یک فرصت برای کسب «رتبهبندی
جهانی امنیتی» ( )GSRاز رایانش ابری میباشد.

هر رتبهبندی  GSRتوسط یک الگوریتم
انعطافپذیر و قابل شخصیسازی و بر اساس
دادههای معتبر در مورد اعتبار سرویس محاسبه
میشود.
از این رو KSN ،از ترکیب متدهای شناسایی
امضا و رفتار بدافزارها ،به عالوهی فناوریهای
کنترل نرمافزارها با استفاده از اضافه به فهرست
سیاه و سفید WoC ،و  GSRبهره میگیرد.

زمستان

تقویت امنیت ابری برای سازمانها
استفاده از  KSNبرای مشتریان سازمانی
کسپرسکی نیز مزایایی به همراه دارد .عالوه بر
تکنیکهای محافظت سنتی و ابزارهای پیشرفته
برای پیادهسازی خطمشیهای امنیتی سازمانی،
 KSNواکنشی سریع را به تهدیدات جدید و
ناشناخته از خود نشان داده تا دادههای محرمانه
را در مقابل حمالت هدفمند محافظت کند.
اصول کلی استفاده از  KSNدر محیطهای
سازمانی مشابه همان اصول مورد استفاده در
محصوالت خانگی کسپرسکی میباشد .نقاط
انتهایی مبتنی بر ویندوز شرکتها دادههای
الزم را از  KSNگرفته تا اعتبار فایلها و URL
وبسایتها را ارزیابی کنند و بر اساس آن،
دسترسی به محتویات مخرب را مسدود کرده
یا محدودیتهای خاصی را نسبت به فایلها و
نرمافزارهای مشکوک اعمال کنند .همزمان،
 KSNحفاظت سریع و آنی در مقابل بدافزارهای
جدید و نوظهور را برای گوشیهای هوشمند و
تبلتهای سازمانی مهیا میکند.
برای محصوالت سازمانی ،ویژگی و امکانات
خاصی به  KSNاضافه شده است که شامل یک
پلتفرم جدید میباشد.KSN for Business :
نخست ،با بهره گیری از دادههای  ،KSNفناوری
حفاظت با کمک رایانش ابری برای اضافه کردن
برنامهها به لیست سفید مورد استفاده قرار گرفته
است .در این صورت ،فایلهای قانونی و سالم
شناخته شده به صورت خودکار طبقهبندی شده
و به کالسهایی چون بازیها ،نرمافزارهای تجاری
و غیره تقسیمبندی میشوند .با استفاده از این
طبقهبندیها ،مدیر سیستم میتواند به سرعت و
با توجه به خطمشیهای امنیتی سازمان ،قوانین
خاصی را به نوع خاصی از نرمافزارها اعمال کند.
دادههای بیشتری برای اضافه کردن برنامهها
به فهرست سفید نیز از طریق بیش از 200
فروشنده و عرضه کنندهی نرمافزار مهیا میشوند
که به همراه اطالعات کسب شده از جمعسپاری
( ،)crowdsourcingباعث شناسایی بهتر نرمافزارها
میشوند .برخی از راهکارهای امنیتی هدفمند،
از امکانات  KSNاستفاده میکنند .برای مثال،
محصول کسپرسکی با نام «امنیت برای سرور
ایمیل» از فناوری با کمک رایانش ابری استفاده
میکند تا محتویات مخرب جدید را پیگیری کرده
و پیامهای ناخواسته در ترافیک ایمیل را مسدود
کند.
 KSNکنترل فرد به فرد روی نحوهی استفاده
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زمستان

از  KSNرا برای سازمانها فراهم کرده تا از نقاط
انتهایی شرکت و سرورهای آن محافظت کند .در
هر یک از ماژولهای خاص پلتفرم  KSNبرای
سازمانها ،مدیر سیستم میتواند فعال بودن یا
نبودن حفاظت مبتنی بر رایانش ابری را انتخاب
کند .برای تطابق با خطمشیهای امنیتی خاص
میتوان انتقال داده به  KSNرا غیرفعال کرد.
برای کاهش استفاده از پهنای باند ،میتوان
یک پروکسی داخلی  KSNرا در شبکهی داخلی
کسپرسکی مستقر کرد.
حفاظـت مبتنـی بـر رایانـش ابـری بـرای
مشـتریان خانگـی
آخرین نسخههای محصوالت خانگی کسپرسکی،
یعنی  Kaspersky Internet Security 2014و
 Kaspersky Anti-Virus 2014از پشتیبانی کامل
 KSNمبتنی بر رایانش ابری بهرهمند هستند .غیر
از مزایای عمومی ،محصوالت خانگی ،کاربران را
قادر میسازند تا آمارهای عمومی در مورد  KSNرا
دریافت کنند ،مانند تعداد کاربران تحت حفاظت،
فایلهای مخرب مسدود شده و دادههای قانونی و
سالم پردازش شده.
از دیگر قابلیتهای آن امکان چک کردن اعتبار
فایلهای اجرایی بر اساس اطالعات به دست
آمده از  KSNمیباشد .یک سامانهی پرسش
و پاسخ ( ،)queryحکم مربوط به فایل (اینکه
قانونی و سالم است یا خیر) ،به عالوهی اطالعات
مربوط به تاریخ پیدایش فایل و محبوبیت آن
در کشورهای مختلف و غیره را به کاربر باز
میگرداند .این قابلیت کاربران را قادر میسازد
تا برنامههای ناشناخته را قبل از اجرا شناسایی
کنند ،همچنین همان اطالعات به صورت خودکار
هنگامی که کاربر قصد اجرای یک فایل را دارد
بدست میآیند.
یکی از ویژگیهای محصول جدید کسپرسکی به
نام  Kaspersky Internet Security 2014فناوری
ضدهرزنامهی آن است که از رایانش ابری کمک
میگیرد .این راهکار از اطالعات  KSNاستفاده
کرده تا پیامهای ناخواسته را شناسایی و مسدود
کند و از این رو به آموزش فیلتر ضدهرزنامه نیاز
ندارد ،امری که از ملزومات محصوالت خانگی
پیشین کسپرسکی بود .ضدهرزنامهی مبتنی بر
رایانش ابری وابسته به منطقه و زبان است و ممکن
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است در برخی کشورها موجود نباشد.
مزایای KSN

پایش جهانی و پیوستهی تهدیدات و منابع
تهدیدات جدید ،به عالوهی دسترسی آنی به
اقدامات امنیتی جدید ،پاسخ سریع و بی سابقهای
را به تهدیدات جدید میسر کرده و سرویس
حفاظتی مستحکمی را برای مشتریان کسپرسکی
به ارمغان آورده است.
امروزه ،فناوری  KSNروی میلیونها کامپیوتر
در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد ،که
باعث شده یک تصویر جهانی و تفصیلی از چگونگی
تکامل و جریان بدافزارها ،سرچشم ه آنها ،و تعداد
آلودگیهای اتفاق افتاده در یک بازهی زمانی
بدست بیاید .پایش گستردهی بدافزارها که از
نتایج  KSNمیباشد ،پاسخ موثری را به تهدیدات
جدید وارد میکند ،صرف نظر از اینکه منبع یا
هدف نهایی آنها در چه نقطهای قرار گرفته باشد.
پایش بدافزارها به صورت آنی روی کامپیوترهای
خودشان ،به ردگیری و مسدود کردن آنها در
اسرع وقت کمک میکند.
پایش پیوستهی بدافزارها و گزارش فوری از
فایلهای مشکوک به آزمایشگاه کسپرسکی
تضمین میکند که پایگاه دادهی بدافزارها و
تمهیدات امنیتی برای مبارزه با این تهدیدات
همواره بروز میباشد .خودکارسازی این فرآیندها،
پاسخ سریعتر ،دقیقتر و همچنین جامعتری را

نسبت به گزارشدهی سنتی و دستی فایلهای
مشکوک به عرضه کنندهی آنتیویروس از طریق
ایمیل ،مهیا میکند.
در این راهکارها ،حریم خصوصی به شدت رعایت
شده است :اطالعات شخصی مانند گذرواژهها ،نام
کاربری ،اطالعات شخصی ،و همچنین محتویات
اسناد ،جمعآوری نشده و به سرورهای آزمایشگاه
کسپرسکی ارسال نخواهند شد.
محصوالت جدید کسپرسکی به نحو موثرتری
با استفاده از  KSNلینکهای منتهی به
وبسایتهای مخرب را مسدود میکنند .لینکها
ابتدا با دیتابیس محلی فیشینگ و وبسایتهای
مخرب چک میشوند و اگر چیزی یافت نشد ،با
فهرست سیاه آنالین  KSNکنترل میشوند .اگر
ناشناخته باشند ،رفتارشان تحلیل شده تا در
صورت وجود مولفههای مخرب ،مسدود شوند.
شناسایی لینکهای خطرناک بسیار دقیقتر شده
زیرا پایگاه دادهی آنالین  KSNمقادیر زیادی از
اطالعات افزونه در مورد وبسایتهای مختلف را،
از سال  2011جمع آوری کرده است.
روی هم رفته ،کاربران محصوالت آزمایشگاه
کسپرسکی که توسط  KSNپشتیبانی میشوند،
از حفاظت بیشتری در مقابل سرقت دادههای
شخصی برخوردارند زیرا که بدافزارهای طراحی
شده برای سرقت دادههای شخصی یا سازمانی در
کامپیوتر آنها مسدود میشوند .این بدان معناست
که هیچ جاسوسافزار ،کیالگر ،ارسالکنندگان
تصویر از صفحه نمایش ،جاسوسی فعالیتهای
شبکه و غیره روی کامپیوتر کارمندان وجود
نخواهد داشت.
 KSNدفاع فعاالنهای را به ارمغان میآورد ،برای
مثال ،میتواند قبل از اینکه تهدیدات جدید
شایع شده و زیانهای سنگینی را به کاربران
تحمیل کنند ،آنها را شناسایی و مسدود میکند.
سیستم دفاعی فعال برای تضمین اینکه تجهیزات
 ITو فعالیتهای آن و همچنین فرآیندهای
کسبوکاری ،استوار و بدون اختالل کار میکنند،
ضروری است.

جاییکه    دادهها      زندگی     میکنند
زمانی که دادههای حساس به بیرون از سازمان نشت میکنند اعتبار برند شما به خطر میافتد.
ابزارهای جلوگیری از نشت داده میتوانند خطر مربوط به اینگونه رویدادها را کاهش داده و
باعث ایجاد شفافیت در مورد محل قرارگیری این دادهها شوند.

این همان زنگ تلفنی است که از آن واهمه داشتید .ساعت
 9صبح روز جمعه است .شما مدیر ارشد امنیتی یک شرکت
خرده فروشی هستید ،پس تماسهای روزهای تعطیل امری
غیرعادی نیست .ولی در عرض  30ثانیه پس از برداشتن
تلفن میفهمید که آخر هفته شما نابود شده و حتی شاید
اخراج شده باشید .یکی از مدیران خدمات مشتری یک فایل
اکسل حاوی اطالعات مربوط به مشتریان جذب شده در سه
ماهه اخیر را در حالی که سعی داشته به ایمیل شخصی خود
بفرستد و آخر هفته روی آن کار کند ،سهوا ً به یک منبع
خارجی ارسال کرده است .بدتر از آن اینکه این فایل حاوی
اطالعات کارتهای اعتباری و کد ملی آنها میباشد.
این شرایط کامال فرضی است ،ولی نشان دهندهی فشارهایی است که
شرکتها متحمل آن هستند .اهمیت حفاظت از دادهها روز به روز بیشتر
میشود زیرا که سخت گیری رگوالتوریها و شرکای کسبوکاری در
خصوص دادهها در حال افزایش است .این روزها دیگر دور نگه داشتن
آدمبدها از دادههای حساس موضوعیت ندارد .این روزها از کسبوکارها
انتظار میرود تا پاسخگو بوده و مطابق با ملزومات قراردادی یا قانونی اداره
شوند .ولی با این وجود سازمانهای کمی هستند که میدانند دادههای
حساسشان در کجا قرار داشته و این که چگونه از آنها استفاده میشود.
طی پنج سال گذشته ،گونهی جدید از ابزارها برای دست و پنجه نرم

کردن با این مشکالت پا به عرصهی ظهور گذاشتند .محصوالت جلوگیری از
نشت داده ( )DLPبه سازمانها کمک میکنند تا بدانند دادههای حساس در
کجا قرار داشته ،به کجا میروند ،و اینکه چگونه مورد استفاده قرار میگیرند.
همچنین این ابزارها گاهی میتوانند خطمشیهای حفاظتی را اجرایی کنند.
شاید فناوری همیشه نتواند هکرها را متوقف کند ،ولی کمکهای بزرگی را
در قبال حفاظت از کسبوکارها در مقابل اشتباهات داخلی و مدیریت تطابق
با رگوالتوریها ارائه میدهد.
دانستن اینکه دادههای حساس شما در کجا قرار دارد از کسبوکارتان
حفاظت کرده و زمان و هزینهی ممیزیها را کاهش میدهد؛ شرکت
میتواند اثبات کند که دادههایش به نحو امنی محافظت شده و کنترل
سریعی روی شناسایی نقض خطمشیها دارد .با کسب بینش در مورد اینکه
دادهها چگونه منتقل میشوند ،احتمال اینکه سازمانها فرآیندهای پرخطر
را شناسایی کنند وجود دارد – مانند مثال باال که شامل افشای پایگاه
دادهی حساس و استفاده از ایمیل شخصی میشود .این امر به جلوگیری
از رویدادهای تصادفی و حذف عادتهای بد ،مانند استفادهی نامناسب از
درایوهای  USBمنجر میشود DLP .شما را با رگوالتوری مطابق نمیسازد،
ولی ترکیب موجود در آن که حاوی کاهش ریسک ،دانش و کاهش بالقوهی
هزینههای ممیزی میباشد بسیار ضروری میباشد.
با این وجود ،ابزارهای  DLPظرفیت باالیی در کاهش ریسکهای سازمانی
در مورد افشای غیرمجاز اطالعات حساس دارند .این ابزارها را تعداد بسیار
کمی از سازمانها به خوبی درک کرده و بیش از دیگر ابزارهای امنیتی

زمستان
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مورد تبلیغ افراطی قرار گرفته اند .سازمانهایی که زمان مناسبی را صرف
درک این فناوری کرده ،فرآیندهای خود را تعریف میکنند ،و انتظارات
مناسبی را شکل میدهند ،ارزش بسیاری را در سرمایهگذاریهای خود
روی  DLPمییابند ،ولی سازمانهایی که به سرعت این ابزارها را خریداری
کرده و یا انتظارات نامناسبی را از آن برای خود شکل میدهند ،با این
مجموعه از ابزارهای قدرتمند دچار درگیری و تنازع میشوند.

تعریف DLP

 DLPیکی از چندین نامی است که برای این بازار در نظر گرفته شده
است؛ از دیگر نامهای این بازار میتوان به «جلوگیری از نشت اطالعات»
و «پایش و فیلترینگ محتوا» اشاره کرد .برای پیچیدهتر کردن موضوع
ی میباشد که
میتوان گفت که جلوگیری از نشت داده آنقدر عبارت کل 
میتوان از آن برای هر فناوری حفاظت از دادهی دیگر استفاده کرد؛ هر
چیزی ،از ابزارهای رمزنگاری گرفته تا ابزارهای مسدود کردن پورتها.
در حالی که ابزارهای نخستین ،روی جلوگیری از نشت دادهها متمرکز
بودند ،ولی این بازار به شدت در حال گسترش بوده و در جهت راهکارهای
قدرتمند حفاظت از دادههای در حال حرکت در شبکه ،دادههای در
حال استراحت در ذخیرهسازها ،و همچنین دادههای مورد استفاده روی
کامپیوترها پیش میرود و تمامی این کارها را بر اساس بازرسیهای عمیق
و دقیق روی محتوا و تحلیل آنها انجام میدهند.
از این رو  DLPنوعی از محصوالتاند که دادههای در حال استراحت
( ،)at restدر حال حرکت ( ،)in moveو در حال استفاده ( )in useرا بر
اساس خطمشیهای مرکزی ،و از طریق تحلیل محتوی ،شناسایی ،پایش
و حفاظت میکنند .دیگر ویژگیهای این تعریف شامل موارد زیر میشود:
• پوشش وسیع محتوا در عرض پلتفرمها و مکانهای متعدد.
• مدیریت مرکزی خط مشیها.
• جریان کاری قدرتمند برای مدیریت رویدادهای امنیتی.
مهم است درک کنید که راهکارهای  DLPبرای کاهش ریسکهای
مربوط به افشای تصادفی اطالعات حساس بسیار موثر هستند ولی کمترین
حفاظت را در مقابل حمالت مخرب فراهم نمیآورند .یک مهاجم باهوش
داخلی یا خارجی به راحتی میتواند ابزارهای  DLPرا دور بزند ،ولی ریسک
افشای غیرعمدی اطالعات خیلی بیشتر از حمالت هدفمند میباشد.

شروع کار

قبل از عقد قرارداد با یک عرضه کنندهی ابزارهای  ،DLPانتظارات خود
را تعیین کرده و تصمیم بگیرید چه محتویاتی نیازمند حفاظت شدن
هستند و اینکه چگونه میتوان از آنها حفاظت کرد .تیمی را متشکل
از نمایندههای واحدهای ذینفع ،همچون امنیت ،پیامرسانی ،مدیریت
سیستمها ،شبکه ،منابع انسانی ،و واحد حقوقی دور هم جمع کرده و
اهداف حفاظتی را تعیین کنید .این همان جایی است که انتظارات خود
را تعیین میکنید.
این اهداف حفاظتی کمک میکند تا امکانات مورد نیاز را تعیین
کنید .آنها تعیین کنندهی نیاز به تکنیکهای تحلیل محتوا ،وسعت
پوشش (شبکه/ذخیرهسازها/نقاط انتهایی) ،یکپارچگی زیرساختها،
جریانهای کاری و نیازمندیهای اجرای خطمشیها میباشد .در این
صورت میتوانید تصمیم بگیرید که آیا به یک مجموعه کامل نیاز دارید،
یا یک  DLPاختصاصی و یا میتوانید از امکانات  DLPیک محصول موجود
استفاده کنید .سپس این الزامات را در قالب یک درخواست رسمی تدوین
کنید و با عرضهکنندگان به نامه نگاری بپردازید.
بیشتر سازمانها تکنیکهای تحلیل محتوا ،معماری ،یکپارچگی با
زیرساختها و جریانهای کاری را در اولویت خود قرار میدهند.
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تحلیل محتوا

مهمترین ویژگی راهکارهای  DLPتحلیل محتوا است .این ابزارها میتوانند

به ترافیک شبکه و فایلها سرک بکشند ،الیهها را از هم باز کنند ،و
محتویات را مبتنی بر خط مشیها شناسایی کنند .در حالی که محصوالت
 DLPمختلف از تکنیکهای تحلیل محتوای مختلفی استفاده میکنند،
معموال در کالسهای مختلفی قرار میگیرند که از اطالعات موضوعی مانند
فرستنده/گیرنده ،مکان و مقصد استفاده میکنند .تکنیکهای توصیف
محتوا از عبارتهای معمول ،کلمات کلیدی ،واژهنامهها و دیگر الگوها
استفاده میکند تا محتوا را شناسایی کند.
تکنیک تحلیل محتوا مستقیماً مشخص میکند که چه محصوالتی
وارد لیست کوتاه میشوند ،ولی شرکتها باید اطمینان حاصل کنند که
محصول مورد نظر آنها پاسخگوی نیازهای آتی آنها است .با وجود اینکه
بیشتر بازار – بر اساس برخی تخمینها  90درصد بازار – روی حفاظت
از اطالعات هویت فردی تمرکز کرده اند ،ولی حدود  30تا  40درصد نیز
به حفاظت از دادههای ساختارنیافته عالقه نشان دادهاند .آنها نخست با
استفاده از  DLPاز اطالعات هویتی افراد حفاظت کرده و ریسکها مربوط
به تطابق با قوانین را کاهش دهند ،سپس دیگر محتویات – معموالً رازهای
تجاری و داراییهای فکری – را اضافه میکنند.
آخرین عنصر اصلی راهکار  DLPیک  agentنقطه انتهایی است تا نحوهی
استفادهی کاربر از دادهها روی کامپیوترش را پایش کند .یک  agentکامل
از لحاظ تئوری شبکه ،فایلها و فعالیتهای کاربر مانند  cut and pasteرا
پایش میکند ،ولی تعداد اندکی از ابزارها هستند که پوشش کامل را فراهم
میکنند .بیشتر محصوالت با پایش فایلها برای کشف محتویات نقاط
انتهایی شروع میکنند تا انتقال دادههای حساس به ذخیرهسازهای قابل
حمل را شناسایی و مسدود کنند .به جای مسدود کردن کامل پورتهای
 USBبرای حفاظت از دادهها ،سازمان میتواند از این ابزارها برای محدود
کردن انتقال فایلها بر اساس محتوا استفاده کنند.
ابزارهـای نقطـه انتهایـی  DLPدر حـال اضافـه کـردن حفاظتهـای
پیشـرفتهتری نیـز هسـتند ،کـه از میـان آنها میتـوان به محـدود کردن
 ،cut and pasteشناسـایی محتویـات حسـاس در برنامههـای غیرمجـاز
ماننـد ابزارهـای رمزنـگاری خـاص ،و رمزنـگاری خـودکار آیتمهـا بـر
اسـاس محتـوا اشـاره کـرد .به مـرور زمـان ایـن ابزارها نـوع و تعـداد خط
مشـیهایی کـه میتواننـد اجرایـی کننـد را افزایـش میدهنـد و بـه طـرز
عمیقتـری بـا فرآیندهـای سـازمانی یکپارچـه میشـوند.

معماری و یکپارچگی

معماری  DLPبا محل حفاظت از محتویات تعریف میشوند :پایش شبکهی
دادههای در حال حرکت ،اسکن ذخیرهسازهای دادههای در حال استراحت،
و پایش دادههای در حال استفاده در نقاط انتهایی ،راهکارهای با تمام
امکانات شامل عناصری برای هر کدام از این بخشها میباشند ،در حالی
که بستههای با امکانات جزئی تنها قسمتی از آنها را پوشش میدهند،
مانند یک ابزار  DLPنقطه انتهایی با یک درگاه که تنها مربوط به ایمیلها
است .همچنین محصوالت تک کاناله و ابزارهای غیر  DLPنیز وجود دارند
که برخی از امکانات DLPها را در خود جای دادهاند ،مانند یک درگاه ایمیل
که میتواند پیامهای حاوی شماره کارتهای اعتباری را مسدود کند .در
درازمدت ،بیشتر سازمانها – مخصوصاً کسبوکارهای بزرگ – DLPهای با

تمام امکانات را ترجیح میدهند ،ولی بستههای با امکانات جزئی و ابزارهایی
که ویژگیهای  DLPرا نیز در خود دارند اغلب در جاهایی که پوشش کامل
مورد نیاز نیست میتوانند نیازهای فنی را ارضا کنند.
بازار  DLPبا ابزارهای منفعل پایش شبکه که روی شناسایی نشت
اطالعات در کانالهای ارتباطی مانند ایمیلها ،پیغامهای آنی ( IM، FTPو
 )HTTPمتمرکز بودند شروع شد .این ابزارهای سادهی پایش و هشداردهی
به راهکارهای جامع تری تکامل یافتند و با ایمیلها و درگاهها/پروکسیها
برای وب FTP ،و  IMادغام شدند .این امر سازمانها را قادر میسازد تا
دادهها را قبل از خروج از سازمان مسدود کنند.
برای ایمیل ،عرضهکنندگان  DLPیک  agentایمیل نامحسوس را
کارگذاری کردهاند که میتواند پیامها را مسدود ،قرنطینه و یا به فرستنده
باز گرداند .از آنجایی که ایمیل یک پروتکل ذخیره و فوروارد است،
یکپارچهسازی آن بسیار ساده میباشد .برخی ابزارها از کارهای مشابه روی
ایمیلهای داخلی پشتیبانی میکنند .آنها این کار را از طریق یکپارچه
سازی با  Exchangeو دیگر سرورهای ایمیل انجام میدهند.
دیگر کانالها ،مانند وب FTP ،و  IMرا به راحتی نمیتوان مسدود

تخطی از خطمشیهای  DLPبسیار حساس بوده و معموالً نیازمند
جریانهای کاری اختصاصی است .بر خالف هشدارهای مربوط به آلودگی
به ویروسها و یا سیستمهای شناسایی نفوذ به سیستم ،این گونه رویدادها
به اخراج کارمندان و یا اعمال قانونی منجر میشود .یک رابط کاربری
مناسب برای جریان کاری ،شناسایی رویدادها را تسهیل کرده و باعث
کاهش زمان مدیریت رویداد میشود ،سربار مدیریتی را کم میکند و
هزینهی نهایی را کاهش میدهد.
اخیرا ً یکی از مشتریان  DLPمحصول خود را در نهایت بر اساس جریان
کاری انتخاب کرد .این مشتری پس از کم کردن لیست خود به دو محصول
که از لحاظ فنی و امکانات مشابه بودند ،در نهایت محصولی را برگزید که
کاربران غیرفنی آن (قانونی ،منابع انسانی ،و تطابق با رگوالتوری) را ترجیح
داده بودند.
فراتر از مدیریت خطمشیها و ادارهی رویدادها ،به دنبال محصولی باشید
که به خوبی با زیرساختهای شما یکپارچه میشود و شامل ابزارهای
قدرتمندی مانند بایگانی رویدادها ،پشتیبانگیری ،و پایش عملکرد
میباشد .از آنجایی که مدیریت ارشد و ممیزیها ممکن است جذب
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نکتههایی برای پایش شبکه

هنگام خرید ابزارهای پایش شبکه برای جلوگیری از نشت داده ،خیلی روی عملکرد باال متمرکز نشوید .از آنجایی که ترافیک ارتباطی برونسو تنها
نگرانی موجود است ،حتی اگر شرکتی روی اترنت گیگابیتی کار میکند ،به احتمال زیاد تنها بخشی از این ترافیک را پایش میکند.
کسبوکارهای بزرگ معموالً نیاز دارند حدود  Mbps 300تا  Mbps 500را پایش کنند در حالی که کسبوکارهای متوسط زیر  Mbps 100قرار
گرفته و کسبوکارهای کوچک نیز به پایش کمتر از  Mbps 5نیاز دارند.
همچنین اطمینان حاصل کنید که یک محصول تمامی محصوالت را پایش میکند یا تنها زیرمجموعهای از آنها را ،و آیا نیازمند پورت با کد سخت
( )hard-codeو ترکیباتی از پروتکلها بودهیا اینکه آیا میتواند ترافیک روی پورتهای غیراستاندارد را تشخیص دهد یا خیر .ابزارهای قدرتمندتر
همچنین ترافیک تونل شده مانند  IMروی  HTTPرا شناسایی میکنند.

کرد زیرا که از پروتکلهای همزمان استفاده میکنند .از طریق یکپارچه
شدن با پراکسیها ،میتوان با انجام تحلیل نشستها ،محتویات را قبل از
عرضه و انتشار بازسازی و ارزیابی کرد .ابزارهای  DLPمعدودی هستند که
پراکسیها را ارائه میدهند و در عوض با عرضهکنندگان و فروشندگان
بزرگ درگاه/پراکسی مشارکت میکنند یا اینکه از پروتوکل تطابق با
محتوای اینترنت استفاده میکنند .اگر با ابزاری که ترافیک Secure
 Sockets Layerرا پراکسی میکند یکپارچه شوید ،میتوانید ترافیک
رمزنگاری شده را بازرسی کنید.
 DLPبـرای دادههـای در حـال اسـتراحت بـه انـدازهی پایـش شـبکه
اهمیـت دارد .بـه ایـن امر کشـف محتـوا میگویند؛ ایـن ابزارهـا انبارههای
داده و فایلهـای بـه اشـتراک گذاشـته شـده را بـرای شناسـایی دادههای
ی سـرورهای حاوی
حسـاس اسـکن میکنند .تصـور کنید کـه هویت تمام 
کارتهـای اعتبـاری را میدانیـد و در مـورد سـرورهای غیرمجـاز به شـما
هشـدار داده میشـود.
کشف محتوا به سه دسته تقسیم میشود :اسکن شبکهagent ،های
محلی ،و یکپارچگی با اپلیکیشنها .با اسکن شبکه ،ابزار  DLPبه اشتراک
گذاری فایلها متصل شده تا آنها را تحلیل کند ،که این امر پوشش
گسترده ولی کارآیی محدودی را ارائه میدهد .یک  agentمحلی ممکن
است روی پلتفرمهای عمده وجود داشته باشد تا مستقیماً به جای
اسکن شبکه ،سرور را اسکن کند ،که این امر برای انبارههای بزرگتر
موثرتر بوده ولی مدیریت بیشتری را میطلبد .برخی ابزارها مستقیماً
با سیستمهای مدیریت اسناد و دیگر انبارهها یکپارچه میشوند تا از
ویژگیهای ذاتی آنها استفاده کنند .اعمال اینگونه خطمشیها نیازمند
یکپارچگی با دایرکتوریهای سازمان و پروتکلهای پیکربندی سرور
میزبان میباشند تا بتواند موقعیت میزبان را شناسایی کند (سیستم و
آدرس  – )IPیک ویژگی حیاتی که باید در فرآیند ارزیابی مد نظر قرار
داد .ادارهی سیستمها به صورت مبتنی بر نقش و مدیریت سلسله مراتبی
سربار مدیریتی را کاهش داده و به ویژه در پیادهسازیهای بزرگ بسیار
مهم هستند.

فعالیتهای  DLPشوند ،گزارشهای قوی و دقیق برای این مخاطبان
غیرفنی و پشتیبانی از تطابق با رگوالتوری الزم است.

آزمایش ،توسعه و آینده

پـس از اینکـه تعـداد محصـوالت نهایـی خـود را بـه سـه یا چهـار عدد
رسـاندید ،نسـخهی آزمایشـی آنهـا را اجـرا کنیـد و آنهـا را امتحـان
کنیـد .ترجیحـاً آنهـا را کنـار هـم گذاشـته و بـا خطمشـی نمونه تسـت
کنیـد .همچنیـن اعمـال خطمشـیها و یکپارچگـی بـا زیرسـاختها را
تسـت کنیـد ،مخصوصـاً یکپارچگـی با دایرکتـوری .در نهایـت این جریان
کاری را در عـرض واحدهـای مختلـف اجـرا کنیـد و ببینیـد کـه آیـا
نیازهـای آنـان را برطـرف میکنـد یـا نـه .سـازمانها گـزارش میدهنـد
کـه پیادهسـازی  DLPدر مقایسـه بـا راهکارهـای امنیتـی دیگـر روانتـر
و سـادهتر انجـام میپذیـرد ولـی ممکـن اسـت تنظیـم شـدن آن بـا
خطمشـیها و جریانهـای کاری حـدود شـش مـاه بـه طـول بیانجامـد
کـه ایـن امر بسـتگی بـه پیچیدگـی آن دارد .بسـیاری معتقدنـد که برای
مدیریـت رویدادهـا بـه منابـع نیمهوقـت نیـاز دارنـد ولـی ایـن امر بسـته
بـه پیچیدگـی و فردبهفـرد بـودن خطمشـیها متفـاوت اسـت .یـک
سـازمان  5000نفـری به طور متوسـط تنها بـه یک ادارهکننـدهی رویداد
نیمهوقـت نیـاز دارد تا رویدادهـا را مدیریت کرده و سیسـتم را اداره کند.
DLPهـا اکنـون به بلوغ رسـیده انـد ،و این بدان معناسـت که ارزشهای
خوبـی را ارائـه میدهنـد ولـی به انـدازهی محصـوالت بالغ دیگـر صیقلی
نیسـتند .ایـن امـر نبایـد سـرعت پیادهسـازی را کاهـش دهـد اگـر شـما
نیازمنـد حفاظـت از دادههـا هسـتید ،ولی بایـد درک کنید کـه ابزارها در
آینـده به سـرعت گسـترش پیـدا خواهند کـرد .هـم اکنون بـازار در حال
گـذار از ابزارهـای جلوگیـری از نشـت داده ،کـه روی بسـتن محلهـای
نشـت داده متمرکزانـد ،بـه سـوی ابزارهـای قدرتمندتـری به نـام پایش و
حفاظـت از محتـوا ( ،)CMPکـه بـرای حفاظت از دادههـای در طی چرخه
عمرشـان طراحـی شـدهاند ،میباشـد CMP .در نهایـت بـه یکـی از
مهمترین ابزارها در امنیت تبدیل خواهدشد.
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