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مقدمه
بســیاری از حمالت که خارج از محیط ســازمان شــروع می شــود، متدولوژی آشــنایی را دنبال می کند: مهاجمی که یک دستگاه 
شــبکه، لپ تاپ، ایســتگاه کاری یا گوشی هوشــمند را به خطر می اندازد از یک آسیب پذیری شناخته شده برای نفوذ در یک سازمان 
استفاده می کند. پس از آن مهاجم از مجوز دسترسی دستگاه یا قربانی برای حرکت جانبی در محیط IT استفاده می کند و از دستگاه 
کم ارزش به خطر افتاده به فایل های به اشــتراك گذاشــته مهم کسب وکار، پایگاه داده ها و سرورهای کاربردی دربرگیرنده داده های 
حســاس و مالکیت معنوی انتقال می یابد. هنگامی که دسترســی برای یک مهاجم امکان پذیر می شود، تنها مسئله زمان مطرح است 

قبل از اینکه داده های مهم به خطر بیفتد. 
با ترکیب دارایی ها و کاربران افشاشده، مهاجمان دستورالعمل برای اجرای رخنه در حجم زیاد داده ها را دارند. به عنوان مثال، بر اساس 
گزارش تحقیقات Verizon در سال 2016 درباره رخنه ها، 63 درصد مهاجمان از کلمات عبور ضعیف، پیش فرض یا دزدیده شده بهره 
بردند و آسیب پذیری های سیستم 30 روز پس از زمان انتشار مورد سوء استفاده قرار گرفته است. متأسفانه اکثر شرکت ها ریسک وقوع 
رخنه یا هک شدن را کم تخمین می زنند. عموماً کسانی که رخنه یا هک شده اند، مدت زمان قابل توجهی از آن مطلع نبودند. گزارش 
Verizon در سال 2016 نشان می دهد که تقریباً در 82 درصد از موارد به خطر افتادن ها در عرض چند دقیقه اتفاق می افتد، اما در 

68 درصد از موارد، استخراج داده ها در چندین روز اتفاق می افتد.
برای مبارزه با حمالت رایج از این نوع، 20 کنترل امنیتی شاخص توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در اجتماع چندین 

آژانس دولتی ایاالت متحده و کارشناسان صنعت تهیه  شده است. کنترل های امنیتی شاخص CIS عبارت اند از:
»... مجموعه ای از اقدامات توصیه شــده برای دفاع ســایبری که راه های مخصوص و قابل اجرا برای جلوگیری از حمالت پرشــمار و 
خطرناك امروز را ارائه می دهد. یکی از مزیت های اصلی کنترل ها اولویت دادن و تمرکز بر تعداد کمی از اقدامات با نتایج موفقیت آمیز 
باالســت. کنترل ها مؤثر هســتند، زیرا آنها از شــایع ترین الگوهای حمله استخراج شده و در گزارش های راهنمای تهدید مورد توجه 
قرار گرفته اســت و در اجتماع بسیار گســترده ای از دولت و کارشناسان صنعت مورد بررسی قرارگرفته است. ]...[ کنترل ها اطالعات 
قوی ترین تهدید را به دست می گیرند و آن را به هدفی عملی برای بهبود امنیت فردی و جمعی در فضای مجازی تبدیل می کنند.«

هسته کنترل های شاخص بر کاهش ریسک های مبتنی بر دارایی و کاربر متمرکز است و در عین حال چرخه کشف رمز و باال بردن 
مجوز دسترسی را قبل از شروع متوقف می کند.

20 کنترل امنیتی شاخص مهم در یک نگاه
20 کنترل امنیتی شاخص مهم به محوری ترین برنامه های امنیتی مؤثر در سراسر دولت فدرال ایاالت متحده و چارچوبی برای مبارزه 
با تهدیدهای اینترنتی در صنعت تبدیل  شده است. این کنترل ها یک الگوی مشترك را ارائه می دهند تا افراد مسئول انطباق و کسانی 
که مســئول امنیت هســتند، بتوانند در مورد آنچه برای ایجاد امنیت در بیشتر سیســتم ها باید به انجام برسد به توافق برسند. هیچ 

پیشرفتی در امنیت، تأثیری چنین ژرف و گسترده ندارد.
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20 کنترل امنیتی شاخص مهم- نسخه 6.0
CSC 1: موجودی مجاز و غیرمجاز دستگاه ها

CSC 2: لیست مجاز و غیرمجاز نرم افزار
CSC 3: پیکره بندی امن برای سخت افزار و نرم افزار در دستگاه های همراه لپ تاپ، ایستگاه های کاری و سرورهای تلفن

CSC 4: ارزیابی و رفع مداوم آسیب پذیری
CSC 5: استفاده کنترل شده از امتیازهای ادمین

CSC 6: نگهداری، پایش و تجزیه وتحلیل الگ های ممیزی
CSC 7: محافظت از ایمیل و مرورگر وب

CSC 8: دفاع در مقابل بدافزارها
CSC 9: محدودسازی و کنترل پروتکل ها، درگاه ها و خدمات شبکه

CSC 10: قابلیت بازیابی اطالعات
CSC 11: تنظیمات امن برای دستگاه های شبکه مانند روترهای فایروال و سوئیچ ها

CSC 12: دفاع از قلمرو
CSC 13: حفاظت از داده ها

CSC 14: دسترسی کنترل شده بر اساس نیاز به دانستن
CSC 15: کنترل دسترسی بی سیم

CSC 16: پایش و کنترل حساب های کاربری
CSC 17: ارزیابی مهارت های امنیتی و آموزش مناسب برای پر کردن شکاف ها

CSC 18: امنیت نرم افزار کاربردی
CSC 19: مدیریت و پاسخگویی به حوادث

CSC 20: تست های نفوذ و تمرین های تیم قرمز

زیر نظر گرفتن کنترل های امنیتی شاخص پایه ای نشان دهنده ریسک های کاربر و دارایی
راه حل های مدیریت آسیب پذیری و مجوز دسترسی BeyondTrust چندین کنترل امنیتی شاخص را مطرح می کنند، برای مثال 
مواردی که برای کاهش تهدیدها به دارایی ها و کاربران در محیط های فناوری اطالعات طراحی شده اند. در ادامه خالصه ای کوتاه از 

هر یک از این کنترل ها آورده شده است.

 موجودی مجاز و غیرمجاز دستگاه ها

1 کنترل 
 هکرهای مجرم تالش می کنند در شبکه شما از طریق هر وسیله با یک آدرس IP، رخنه کنند؛ صرف نظر 
از اینکه فیزیکی، مجازی یا تلفن همراه باشــد و یا از طریق ابر متصل باشــد. کنترل شاخص 1 از طریق 
ارائه فرایندها و ابزارهایی که دستگاه های مجاز و غیرمجاز را در شبکه شما شناسایی می کنند به کاهش 
این خطر کمک می کند. شــما تنها زمانی می توانید از دســتگاه محافظت کنید که آنها شناسایی شوند، 

بنابراین کامپایل کردن یک موجودی دقیق، اولین گام حیاتی برای امنیت شبکه است.

لیست مجاز و غیرمجاز نرم افزار

2 کنترل 
 مهاجمان تالش می کنند تا با اســتفاده از آســیب پذیری در برنامه های کاربردی بر روی ســرورها و 
ایســتگاه های کاری متصل به شــبکه به آن حمله کنند. کنترل شاخص 2 با ارائه ابزار و فرایندهایی که 
برنامه های کاربردی را در شبکه شما شناسایی می کنند به کاهش این خطر کمک می کند. برنامه ها باید 
ابتدا شناســایی شــوند تا بتوان آنها را مدیریت و امن کرد، بنابراین کامپایل کردن یک فهرست دقیق از 

برنامه ها، گام مهم ابتدایی در حفاظت از سازمان شماست.
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پیکره بندی امن برای ســخت افزار و نرم افزار در دســتگاه های همراه لپ تاپ، ایستگاه های 

3 کنترل 
کاری و سرورهای تلفن

پیکره بندی پیش فرض شناخته شــده سخت افزاری و نرم افزاری در دستگاه های تلفن همراه، لپ تاپ ها، 
ایستگاه های کاری و سرورها یکی از آسیب پذیری های اصلی مورداستفاده توسط مهاجمان است. کنترل 
شاخص برای کاهش این ریسک شامل انجام ارزیابی های مداوم برای بررسی پیکره بندی های پیش فرض 

و گزارش نتایج برای دستور راهنماها و به روش ها است.

 ارزیابی و رفع مداوم آسیب پذیری

4 کنترل 
همه روزه آســیب پذیری های جدیدی در دســتگاه ها و برنامه های کاربردی کشــف می شود. مهاجمان 
می کوشند تا از این موضوع بهره ببرند و به شبکه شما دسترسی پیدا کنند. ارزیابی مداوم آسیب پذیری ها 
جهت شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن سریع آنها به  ترتیب اولویت کارکرد کسب وکار در دارایی های 
مربوطه، امری حیاتی است. شما باید آسیب پذیری های شناخته شده را در  تنظیمات تمام دستگاه ها و 

نرم افزارهای موجود در کنترل های شاخص 1 و 2 ارزیابی کنید.

استفاده کنترل شده از امتیازهای ادمین

5 کنترل 
یک مسیر رایج حمله از طریق سوءاستفاده از اختیارات ادمین است. یک سوءاستفاده ممکن است از یک 
فرد که به عنوان یک کاربر مجاز کار می کند یا از مهندسی اجتماعی و یا کرك رمز عبور ساده استفاده کند. 
دسترســی غیرمجاز ادمین می تواند رخنه امنیتی بســیار جدی را از مختل کردن فعالیت های تجاری 
تا حذف و بهره برداری از اطالعات حســاس ایجاد کند. کنترل شــاخص 5، فرایندها و ابزار برای ردیابی، 
کنترل، جلوگیری و تصحیح اســتفاده، تخصیص و پیکره بندی امتیازات ادمین در سرورها، دستگاه ها، 

لپ تاپ ها، ایستگاه های کاری، شبکه ها و برنامه های کاربردی را فراهم می کند.

6 کنترل 
نگهداری، پایش و تجزیه وتحلیل الگ های ممیزی

این کنترل در تشخیص، پیشگیری و تعمیر سیستم ها و موارد اطالعات محور بر اساس الگ های ممیزی 
رویدادهایی که انتظار می رود بر امنیت سازمان تأثیر بگذارند، کمک می کند.

محافظت از ایمیل و مرورگر وب

7 کنترل 
 در ســال های اخیــر، فیشــینگ ایمیل هــا، Spear Phishing، Whaling و آســیب پذیری ها در 
مرورگرهای وب به عنوان فرصت های قابل انتخاب جهت اســتفاده برای حمالت مخرب در یک سازمان 
تبدیل شده است. محبوبیت آنها به خاطر سادگی است که اغلب از طریق یکی از ضعیف ترین لینک ها در 
امنیت سایبری، شخص به یک فرد یا سازمان دسترسی پیدا می کند. این کنترل بر توانایی محافظت در 

برابر این حمالت و کاهش خطر در صورت استفاده از آنها تمرکز دارد.

دفاع در مقابل بدافزارها

8 کنترل 
هکرهــای مجــرم اغلــب از نرم افزارهای مخرب برای سوءاســتفاده از آســیب پذیری های سیســتم 
اســتفاده می کنند و به یک دارایی دسترســی پیدا کرده یا اعتبارنامه کاربر را ســرقت می کنند. کنترل 
شــاخص 8 شــامل فرایندها و ابزارهایی است که جهت شناســایی، جلوگیری و اصالح نصب و اجرای 

نرم افزارهای مخرب در تمام دستگاه ها و شبکه های سازمان استفاده می شود.
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محدودسازی و کنترل پروتکل ها، درگاه ها و خدمات شبکه
 آســیب پذیری ها در سرویس های شــبکه قابل دسترسی از راه دور توسط مهاجمانی مورد استفاده قرار 9 کنترل 

می گیــرد که تالش می کنند فرصتی جهت سوءاســتفاده از نام های کاربری و کلمه عبور پیش فرض یا 
اسکریپت های گسترده موجود یابند. این کنترل شامل فرایندها و ابزارهایی است که استفاده از پورت ها، 

پروتکل ها و سرویس ها را در دستگاه های شبکه ردیابی، کنترل، جلوگیری و رفع می کنند.

10 کنترل 
قابلیت بازیابی اطالعات

این کنترل بر تهیه موفقیت آمیز نسخه پشتیبان از اطالعات و بازیابی به موقع داده ها و عملیات کسب وکار 
در صورت وقفه در تداوم آن، تمرکز می کند. این امر هرگونه اتالف داده از خرابی های فیزیکی تا بدافزار و 
باج افزار و امنیت پشتیبان ها از طریق رمزگذاری و سرقت فیزیکی را در برمی گیرد تا از یکپارچگی قابل 

شناسایی پردازش داده ها اطمینان یابد.

تنظیمات امن برای دستگاه های شبکه مانند روترهای فایروال و سوئیچ ها

11 کنترل 
 شایع ترین نوع حمله این است که از آسیب پذیری ها در دستگاه هایی که محیط اطراف شبکه را شامل 
می شــوند، نظیر فایروال ها، روترها و ســوئیچ ها استفاده شود. کنترل شاخص 11 کمک می کند تا نقاط 
ضعف در پیکره بندی این دستگاه های شبکه بر اساس ارزیابی آسیب پذیری، مدیریت پیکربندی رسمی 

و فرایندها و ابزار کنترل تغییرات شناسایی و تضعیف شود.

12 کنترل 
دفاع از قلمرو

 طراحی مناســب شــبکه امن ایجاد نواحی مختلف و سطوح دسترسی، عملیات و بخش بندی مطمئن 
داده هــا می کنــد. این کنترل نیاز به نظارت بر جریان داده، صدور مجوز و پایش ارتباطات بین نواحی را 

مورد توجه قرار می دهد تا اطمینان حاصل کند استخراج نامناسب داده ها رخ نمی دهد.

حفاظت از داده ها

13 کنترل 
 حفاظت از داده ها را می توان به چندین حالت تقســیم کرد: داده ها در حالت اســتراحت، داده ها در حال 
حرکت و زمانی که داده ها در فرم هایی هســتند که برای شــرکت و سیاست های رگوالتوری قابل قبول 
نیســت. ابزار، سیاســت ها و رویه هایی که داده های حساس را شناســایی می کنند در زمان استراحت و 
حرکت از آن محافظت می کنند و استفاده نامناسب اجباری توسط این کنترل تحت نظر قرار می گیرد.

دسترسی کنترل شده براساس نیاز به دانستن

14 کنترل 
 نیاز به دانستن یک سیاست امنیتی با تاریخچه قوی در دولت و عملیات تجاری است. دسترسی کنترل 
نشــده به تمامی یا اکثر اطالعات در یک شــبکه، استخراج داده های مهم را برای مهاجمان پس از کسب 
دسترسی، آسان می کند. این کنترل دسترسی را بر اساس طبقه بندی تایید شده و کاربران، دستگاه ها و 

برنامه های کاربردی مجاز، ردیابی و کنترل می کند.

کنترل دسترسی بی سیم

15 کنترل 
 شبکه های بی سیم به یک منبع رایج اتصال برای کسب وکار و کاربران تجاری تبدیل  شده است. بسیاری 
از مواقع شــرکت ها چندین شــبکه بی سیم را برای خدمت دادن به عملیات کسب وکار و مهمان ها اداره 
می کنند. درهرصورت، ایمن سازی مناسب، امنیت، پایش و عملیات باید بی خطر باشند تا از بخش بندی 

118



اطمینان حاصل شود و مناطق بی سیم را با باالترین سالمت حفظ کند. این کنترل نحوه استفاده از ابزارها و طراحی شبکه های بی سیم 
جهت دسترسی امن به این شبکه ها را موردبحث قرار می دهد.

پایش و کنترل حساب های کاربری

16 کنترل 
حساب های کاربری به عنوان ابزاری مورد سوءاستفاده مهاجمان قرار می گیرند که از آنها برای دسترسی 
به شبکه و منابع آن استفاده می کنند. از آنجایی که بسیاری از این حساب ها قانونی هستند، پیدا کردن 
و ردیابی فعالیت غیرقانونی برای فعاالن امنیت شبکه مشکل است. این کنترل، فرایندها و ابزارهایی را 

برای مدیریت و ممیزی استفاده از حساب های سیستم و برنامه اجرا می کند.

ارزیابی مهارت های امنیتی و آموزش مناسب برای پر کردن شکاف ها

17 کنترل 
امنیت فناوری اطالعات، یک رشــته به ســرعت در حــال تغییر با آســیب پذیری ها، الگوهای حمله و 
سوءاستفاده های جدید است که روزانه اتفاق می افتند. غیرمنطقی است که فرض کنیم همه می توانند 
همه چیز را درباره امنیت بدانند. این کنترل کمک می کند تا شکاف در آموزش کارکنان شناسایی شود 
و اطمینان به وجود آید که مهارت های مناسب موجود است و آموزش در همه سطوح سازمان که به آن 

نیاز دارند در دسترس است.

 امنیت نرم افزار کاربردی

18 کنترل 
امنیت نرم افزار به تســت امنیت برنامه های تحت وب محدود نمی شــود. این امر امنیت همه برنامه ها را 
کنترل می کند بدون اینکه پیاده سازی آنها از طریق وب تا نصب کننده ها و فناوری داخلی مورداستفاده 
برای اســتقرار برنامه را در نظر بگیرد. این امر اشــتباهات برنامه نویسی را مشابه آسیب پذیری ها کنترل 
می کند که از طریق وصله های امنیتی، تغییرات پیکره بندی و ســایر روش های کاهش آن شناســایی 
و اصــالح می شــود. این کنترل نیاز به آزمودن تمام برنامه هایی را مــورد توجه قرار می دهند که جهت 
نقیصه هایی که می تواند خالف ســازمان اعمال نفوذ کند، کشــف و یا توسعه داده می شود، صرف نظر از اینکه آنها به صورت عمومی و 

یا فقط داخلی ظاهر می شوند.

مدیریت و پاسخگویی به حوادث

19 کنترل 
هنگامی که حادثه، رخنه و یا ناهنجاری امنیتی کشف شد، مدیریت مناسب جهت کاهش خطر، خودداری 
از رخنه و اطالع رســانی به تمامی گروه های مناســب موقعیت مورد نیاز است. این امر نیاز به یک گردش 
کاری مستقر و مستند شده با فرایندهای قابل تکرار دارد تا حادثه را مدیریت کند. این کنترل می تواند 
در بسیاری از اشکال در یک سازمان ظاهر شود، اما نیاز به تفکر درباره یک رویداد واقعی را از ابتدا و قبل 

از اینکه شرایط رخ دهد، مورد توجه قرار می دهد.

تست های نفوذ و تمرین های تیم قرمز

20 کنترل 
مهاجمی که یک سازمان را مورد هدف قرار می دهد، هیچ رحم و شفقتی ندارد و از هر وسیله ای یا تکنیکی 
که در اختیار آ نها قرار می گیرد به منظور رخنه در زیرســاخت شــما استفاده می کند. در حال حاضر تنها 
روشی که بتوان در مقابل حمله قدرتمند به صورت موفقیت آمیز دفاع کرد، آزمودن این است که چگونه 
محیط پیرامون شــما در مقابل این قبیل رویدادها رفتار می کند. مراحل تســت نفوذ جهت شبیه سازی 
یک حمله واقعی از فیشینگ تا منع سرویس، طراحی  شده است و پاسخ و روش مناسب در سازمان شما 
برای واکنش نشــان دادن را تعیین کند. این کنترل نیاز به تســت های مالیم مداخله را مورد توجه قرار می دهد و اینکه چگونه نتایج 

را از افراد تا سیاست ها مدیریت کرد.
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