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چکیذُ
استفادُ اص سیستن عاهل ّای غیش خشیذاسی شذُ کِ داسای هشکالت بشٍص سساًی هیباشٌذ ًقطِ ضعف بسیاس بضسگی
هیباشذ کِ بِ ًفَرگشاى خاسجی اجاصُ هیذّذ تا بِ سیستن ّای دٍلتی ٍ هشاکض حساس ًفَر پیذا کٌٌذ  .ایجاد ٍ ساُ
اًذاصی یک سیستن عاهل اهي بشای هشاکض حساس هیتَاًذ بْتشیي ساُ کاس بشای جلَگیشی اص ایي ًَع حوالت باشذً .شم
افضاسّای پیش ًْادی دس ایي هقالِ ّش کذام بِ طَس ٍاقعی ًَشتِ شذُ است ٍ هشحلِ تست خَد سا گزساًذُ است.

کلوات کلیذی
Operation System – Linux – Secure OS – File System checking – OS Level Network Monitor – Anti
Malware
 – 1هقذهِ
تا گستشش سٍص افضٍى حوالت ٍ ٍیشٍس ّا تشای جوغ ا ٍسی اطالػات ٍ یا تخشیت اطالػات فضای سایثشی کطَس ًیاص تِ اسایِ ساُ کاس ّای اهٌیتی
ٍ پیادُ ساصی آًْا هییاضذ .تا هشٍسی تش ٍیشٍس ّای  ٍ flame ٍ duqu - stuxnetدیگش ٍیشٍس ّای کِ ضایذ تِ طَس هحسَس تش تِ کاس
خَد اداهِ هیذٌّذ ٍ ّوچٌیي ًفَر تِ ٍب سایت ّا دٍلتی کطَس ٍ ,جَد فایشٍال ّا ٍ یا آًتی ٍیشٍس ّا هیتَاًذ تا حذی دس هقاتل ایي حوالت
ایستادگی کٌٌذ .تشای طشاحی چٌیي حوالتی افشاد تا ضثیِ ساصی حوالت تش سٍی سیستن ّایی کِ داسای ّواى ٍیژگی ّا ّستٌذ هیتَاًٌذ تا
یافتي ٍ یا استفادُ اص حفشُ ّای اهٌیتی کِ پچ ًطذُ اًذ ٍ یا حفشُ ّای  Zero – Dayکِ تِ هؼٌی حفشُ ّای اًتطاس ًطذُ هیثاضذ  ,تِ تَلیذ
ٍسم ّا ٍ تذ افضاس ّای خاظ تپشداصًذٍ .یشٍس  stuxnetکِ تشای تخشیة تجْیضات ّستِ ای ایشاى ٍ چٌذ کطَس دیگش ساختِ ضذُ تَد اص یک

حفشُ  0-dayکِ دس ًشم افضاس  WinCC/SCADAهیثاضذ استفادُ هیکشدّ .وچٌیي دس ایي ٍیشٍس یک  root kitکِ تشای اسسال
اطالػات تِ ٍب سشٍس ّای خاسج اص کطَس ًیض پیص تیٌی ضذُ تَد ٍ .یشٍس ً duquیض کِ تِ ػقیذُ تسیاسی ٍاتستِ تِ ٍیشٍس
 stuxnetهیثاضذ اها ًحَُ کاسکشدش کوی هتفاٍت هیثاضذ .ایي ٍیشٍس تِ هٌظَس جوغ آٍسی اطالػات ٍ اسسال آى کِ اص طشیق
استفادُ اص یک حفشُ هٌتطش ًطذُ دس  Microsoft wordساختِ ضذُ است.
دس جذیذتشیي کطفیات  ,تذ افضاسی تِ ًام  flameکِ تِ گفتِ هحققیي یکی اص پیطشفتِ تشیي ٍ پیچیذُ تشیي تذ افضاس ّای هَجَد
هیثاضذ ًیض دس ضثکِ کطَس کطف ضذ .ایي تذ افضاس کِ تِ غَست یک سٍتات ػول هیکٌذ تَاًایی دسیافت دستَس خَدکطی هیثاضذ
کِ هیتَاًذ تواهی آثاس خَد سا اص سیستن قشتاًی پاک کٌذ .پس اص تشسسی چٌذیي تذ افضاس هیتَاى تِ ًثَد سیستن ّای جلَگیشًذُ ٍ
هاًیتَسیٌگ تَهی اضاسُ کشد  .سیستن ّای اهٌیتی هَجَد ّوگی اص یک سٍال تشای چک کشدى ٍ ضٌاسایی ًشم افضاس ّای هخشب
استفادُ هیکٌٌذ ٍ ایي خَد تاػث هیطَد ٍیشٍس ًَیساى تا استفادُ اص داًص قثلی ًسثت تِ هَاًغ ساُ خَد تِ ساحتی آًْا سا پیص سٍ

تگزاسًذ .اص ایي سٍ ساخت ٍ تَسؼِ ی سیستن ّای اهٌیتی ٍ جوغ اٍسی آًْا دس یک سیستن ػاهل کِ تِ غَست یک پاسچِ تِ
هحافظت اص اطال ػات تپشداصًذ اهٌیت سیستن سا تسیاس تیطتش اص ٍجَد یک آًتی ٍیشٍس ٍ یا فایش ٍال ییش تَهی تظویي هیکٌٌذ.
 1-2چک کشدى ًَاحی هختلف تَسط File System Monitoring
دس اکثش ًفَر ّایی کِ تِ یک ٍب سشٍس هیطَد ٍ یا دس آلَدُ ساصی ّای کِ هؼوَال تَسط یک ٍیشٍس اًجام هیطَد یک فایل ٍ یا
چٌذیي فایل ساختِ ٍ یا دس سیستن ٍیشایص هیطَد .چک کشدى ایي کاس دس ٍیٌذٍص ٍ یا دس سیستن ػاهل ّای یًَیکسی تَسط ًشم
افضاسی کِ ًَضتِ ضذُ است تِ ًام دیذُ تاى اًجام هیطَد .تِ طَس هثال اگش یک سشٍس ٍب دس یک ساصهاى تِ کاس خَد تپشداصد ٍ
ٍیشٍسی تِ آى سشٍس ًفَ ر کٌذ ٍ تتَاًذ تواهی ًَد ّای ضثکِ سا آلَدُ ساصد هیتَاًذ تَسط ایي سٍش تِ ساحتی ضٌاسایی ٍ جلَی آى
گشفتِ ضَد ٍ .یا اگش یک ٍب سایتی هَسد ًفَر قشاس گیشد اها تِ ًحَی تاضذ کِ ظاّش سایت تغییشی ًکٌذ ٍ ّذف ایي تاضذ کِ
کاستشاى ٍ یا هذیشاى سایت تا هشاجؼِ تِ غفحِ خاغی ٍ یا داًلَد فایل تِ خػَغی دچاس تذافضاسی گشدًذ ّوچٌیي ایي ًیض قاتل
ضٌاسایی هیثاضذ .دس سیستن ػاهل پس اص تغییش یک فایل تِ غَست سیگٌال ًَع تغییش ٍ دیگش هَاسد تِ تخص ّای هَسد ًیاص اسسال
هیطَد .هاًٌذ ػکس صیش :

یک فایل پس اص تغییش  date modifiedآى تغییش خَاّذ کشد کِ تواهی تغییشات قاتل هاًیتَسیٌگ هییاضذ .اص کاسّایی کِ هیتَاًذ ایي ًشم
افضاس دس یک سیستن ػاهل اًجام دّذ هیتَاى تِ غَست اجوالی تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد :




جلَگیشی اص ساخت  -تغییش ًام ٍ تؼییش هحتَای فایل
هاًیتَسیٌگ ّذفوٌذ سٍی یک یا چٌذ هسیش
پٌْاى ضذى ٍ کاس کشدى ًشم افضاس دس سطح سیستن ػاهل






هاًیتَسیٌگ هسیش ّای هختلف سجیستشی
هاًیتَسیٌگ قَی تشای جلَگیشی اص اجشا ضذى فایل ّای اجشایی
اسکي سشٍس تشای ضٌاسایی سَسس کذ ّای هخشب ٍ قاتل ًفَر
هستٌذ ساصی تش اساس الگ فایل ٍیٌذٍص




هستٌذ ساصی تش اساس ًَع دیتاتیس هَسد ًیاص
هستٌذ ساصی تش اساس فایل ّای xml

اص ایي سٍ تسیاسی اص کاسّایی کِ یک فایشٍال یا آًتی ٍیشٍس قادس تِ تطخیع آى ًیستٌذ ایي ًشم افضاس هیتَاًذ تِ خَتی تطخیع دادُ ٍ تِ
هقاتلِ تا آًْا تپشداصد.
 2- 2هاًیتَسیٌگ اتصاالت اص دسٍى سیستن عاهل بِ شبکِ ّای بیشًٍی

یکی اص هْوتشیي تخص ّایی کِ دس ٍیشٍس ّا هیثاضذ ایي است کِ اطالػات سا تِ ًحَی تِ هحیط تیشٍى سیستن ػاهل اسسال ًویاد ٍ یا تَسط
تشًاهِ ّایی  Backdoorsتِ فشد ًفَر گش یک دستشسی ساُ دٍس دٌّذ تا تتَاًٌذ سطح دستشسی خَدضاى سا دس سیستن ػاهل تاال تثشًذ .
هاًیتَسیٌگ قَ ی ًیاصهٌذ است تا تشًاهِ ّایی کِ تالش تِ ٍغل ضذى تِ دًیای ایٌتشًت اص داخل سیستن ػاهل داسًذ سا تتَاى ضٌاسایی ٍ تا
اجاصُ ًشم افضاس تاضذ .آًتی ٍیشٍس ّا اقلة تِ اًجام ایي کاس سٍی آٍسدُ اًذ اها اًْا تِ ساحتی دٍس هیخَسًذ  .سٍش ّایی هاًٌذ تاص کشدى یک
هشٍسگش تِ غَست هخفی کِ ٍظیفِ اسسال اطالػات سا داسد ٍ یا  injectکشدى خَدضاى تِ پشٍسِ ّایی اص ٍیٌذٍص کِ دستشسی تِ ایٌتشًت داسًذ
هیتَاًذ تسیاس هتذاٍل تاضذ  .اها تا ًشم افضاس ّای  low levelهیتَاى چک کشد کِ ایا هشٍسگش تَسط کاستش تاص ضذُ است ٍ یا یک  domainاص
یک  . applicationدس حالت ّایی کِ یک تشًاهِ خَد سا  injectهیٌوایذ ّن هاً یتَسیٌگ تواهی اسسالی ّای یک پشٍسس کِ دستشسی تِ
ایٌتشًت داسد هیتَاًذ ساُ حل خَتی تاضذ .دس ًشم افضاس طشاحی ضذُ تشای سیستن ػاهل ّای ٍیٌذٍصی ٍ یًَیکسی هیتَاى ایي هَاسد سا هطاّذُ
کشد :






هستٌذ ساصی تواهی ٍب سایت ّای ٍیضیت ضذى دس سیستن ػاهل اص طشیق ّش گًَِ تشًاهِ دس تواهی حاالت
هسذٍد ساصی ٍغل ضذى تِ پشٍتکل ّای هختلف ٍ یا سشٍس ّای  .... ٍ IRCکِ دس ٍیشٍس ّای اهذُ تِ ایشاى هطاّذُ ضذُ است
هستٌذ ساصی اطالػات تشًاهِ ّای ًػة ضذُ ٍ یا اجشا ضذُ
گضاسش ًفَر ٍ یا ٍسٍد تِ کاهپیَتش ّای هختلف دس ضثکِ تِ کاهپیَتش سشٍس
پیغام دادى دس غَست افالیي ضذى یک کالیٌت






اسکي کشدى پَست ّای تاص کالیٌت ّا ٍ سشٍس – هحذٍد ساصی تشًاهِ ّا تشای استفادُ اص پَست ّای tcp upd
هسذٍد ساصی کاست ضثکِ کالیٌت دس غَست سٍیت حوالت احتوالی
ایجاد یک تشًاهِ داخلی تشای اسسال اطالػات تِ غَست سهض ضذُ ٍ کاهال ایوي
چک کشدى کالیٌت ّا تشای جلَگیشی اص الَدُ ضذى تِ تذ افضاس ّا




چک کشدى سیستن سشٍس – ًَاحی حساس تشای اسکي تش اساس  signatureتشای پیذا کشدى تذ افضاس ّا
دستِ تٌذی گضاسضات تش اساس سٍص هاُ سال

 3- 2بشسسی حوالت تحت ٍب – تشخیص ٍ جلَگیشی اص اى
یکی دیگش اص هسایلی کِ دس دًیای سشٍس ّای تحت ٍب هیثاضذ حوالت تحت ٍب هیثاضذ کِ هیتَاًذ تسیاس خطشًاک تاضٌذ ٍ دستشسی کاستش سا
اص یک سطح دستشسی پاییي تِ سطح دستشسی  rootتشساًٌذ  .تِ طَس هثال ٍب سایت ٍب سشٍس  Apacheتا حولِ تِ ظاّش سادُ Xss
ّک ضذ ٍ دستشسی ّکشّا سا تِ سٍت سساًذُ تَد  .دس ایي هَاسد حوالتی هاًٌذ – Sql injection – Blind Sql injection – Xss
 ٍ csrfدیگش حوالت هَجَد سا هیتَاى اص طشیق استفادُ استفادُ اص ًشم افضاس ًَضتِ ضذُ کِ هیتَاًذ تِ غَست ً plug inیض اضافِ گشدد
استفادُ کشد .دس هشحلِ ٍیشایص یک ٍب سشٍس قَی ًیاص هیثاضذ ٍ .ب سشٍس پیطٌْادی هیتَاًذ ٍب سشٍس  Ngixتاضذ کِ تا کوی تغییش دس
ساختاس آى هیتَاًذ اٍلیي گام دس تشقشاسی اهٌیت تاضذ  Ngix .یک ٍب سشٍس تسیاس قذستوٌذ تا کاسایی تاال کِ هیتَاًذ دس فطاس تشافیکی تاال تِ
خَتی دٍام تیاٍسد ٍ اص ًظش حفشُ ّای کطف ضذُ ًسثت تِ ٍب سشٍس ّای هؼشٍفی کِ دس ایشاى استفادُ هیطًَذ  apache – iisتسیاس ایوي
تش هیثاضذ .پس اص ٍیشایص ٍب سشٍس تِ اجشای تشًاهِ ٍ ّواٌّگ ساصی آى تا ٍب سشٍس هیتَاى پشداخت  .ایي ًشم افضاس تا اًالیض دسخَاست ّای
کاستشاى هیتَاًذ تِ ٍجَد کاسکتش ّای ییش هجاس پی تثشد  .تا جلَگیشی ایي حوالت ٍ اسسال ای پی ّای افشاد ًفَر گش تِ فایشٍال هیتَاى تِ
جلَگیشی اص ایي گًَِ حوالت پشداخت ّ .وچٌیي جلَگیشی اص  Brute forceکشدى پسَسد ّای سشٍیس ّای هْن ٍ حساس هاًٌذ SSH

 – FTP – HTTP formsتا هطاّذُ الگ ّای هَسد ًظش ٍ طثق سیاست اص پیص تؼشیف ضذُ هیتَاًذ تسیاس دس جلَگیشی اص اٍلیي قذم
ًفَرگشاى کاساهذ تاضذ.
 4- 2هاًیتَسیٌگ حوالت ٍ بشًاهِ ّای سیستوی
دس ایي تخص کِ هؼوَال ٍظیفِ یک تشًاهِ هاًٌذ اًتی ٍیشٍس هیثاضذ  ,حوالتی اص قثیل  ٍ Buffer overflowیا  Format stringسا
تایذ تِ دقت هاًیتَس کشد .دس ضشایطی کِ یک سیستن ػاهل ضشٍع تِ کاس هیکٌذ ّکش ّا تِ پیذا کشدى حفشُ دس آى اص طشیق اسسال دادُ ّای کِ
تاػث اختالل دس تشًاهِ ّای سیستوی ضَد هیپشداصًذ  .اص ایي سٍ تا فشؼ تش ایٌکِ تواهی هَاًغ اهٌیتی ایج اد ضذُ تَسط فشد ّکش یکی پس اص
دیگشی  Bypassضَد هیتَاى دس ایي هشحلِ ًیض سخ دادى چٌیي حوالتی سا تطخیع دادّ .واًٌذ تشًاهِ  stack guardیا exeshield
هیتَاى تشًاهِ ّای تَهی ًَضت کِ تِ ایي گًَِ حوالت حساس تاضٌذ تا ًفَرگش ًتَاًذ تا یک حولِ  stack overflowیک پشٍسس
سیستوی تِ تاال تشدى دستشسی خَد تپشداصد.
ّوچٌیي تواهی تَاتؼی کِ دس سیستن هیتَاًذ تَسط تشًاهِ ّایی هاًٌذ  ٍ Keyloggerیا  information gatheringاًجام دّذ
هیتَاًٌذ هَسد هاًیتَسًیگ قشاس گیشد تا اص اجشای تشًاهِ ّای جاسَسی جلَگیشی ضَد.
ایي ًَع جلَگیشی هیتَ اًذ دسغذ صیادی کوک تِ هقاتلِ تا ٍسم ّا ٍ ٍیشٍس ّا کٌذ.

 - 3جوع بٌذی
تا افضایص سٍص افضٍى خطشات سایثشی ٍ دخیل ضذى دًیای کاهپیَتش دس صًذگی اهٌیت یکی اص اغلی تشیي سکٌی هثاضذ کِ تایذ دس ایي فضا هَسد
تَجِ قشاس گیشد .تا آًالیض سٍش ّای هختلف ّکیٌگ ٍ سٌاسیَّای هختلف هیتَاى تِ یک ضَاّذ هطاتْی سسیذ .ایي ضَاّذ گَیای ایي است کِ
ّکش ّا تا داًص قثلی تِ ًفَر هیپشداصًذ ٍ اص تجْیضات ٍ هَاًغ اهٌیتی اطالع داسًذٍ .یشایص یک سیستن ػاهل هتي تاص تشای استفادُ هشاکض هْن
هیتَاًذ اغلی تشیي تخص آى ساصهاى سا اص ًفَر ٍیشٍس ّا ٍ یا افشادی کِ هیخَاٌّذ تِ آى تخص ساُ پیذا کٌٌذ  ,دس اهاى تذاسد.

