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 چکیده (فارسی)

 کلیدواژه: امنیت، پایش، شبکه پرداخت، مدیریت سوابق، بانک

هاي  تر شدن روش است و با پیچیدهاي نسبت به پیش پیدا کرده  هاي کسب و کار اهمیت ویژه امروزه امنیت در تمامی حوزه
تر و دشوارتر شده است. بر همین  هاي اطالعاتی هر سازمان، حساس ها، محافظ از دارایی ها و اطالعات سازمان سواستفاده از داده

ها، نقشی حیاتی در این خصوص  اساس پایش مستمر وضعیت امنیت سازمان و بررسی رفتارهاي منابع انسانی و عملکرد سامانه
آوري و بررسی  هاي الزم براي نیل به این هدف، استقرار سامانه جامع و بهینه جمع ترین زیرساخت کند. یکی از بنیادي ایفا می

ها و عملکردهاي  آوري سوابق فعالیت ها است. در این مقاله به ضرورت جمع سوابق فعالیت منابع انسانی و نحوه عملکرد سامانه
آوري چه  رداخت و شبکه بانکی کشور پرداخته شده است و به سواالتی همچون، جمعهاي حیاتی در شرکت پ موجودیت

 فعالیتی و با چه جزییاتی را پاسخ داده شده است.

 

 چکیده (انگلیسی)

Keywords: Security, Monitoring, Payment network, Bank, Log management 

Security in all business areas has come to the fore, and with the complexity of the methods of data and 
information abuse, the protection of information assets of each organization has become more 
sensitive and difficult. Accordingly, the continuous monitoring of the organization's security status 
and the review of human resource behaviors and system performance plays a vital role in this regard. 
One of the most fundamental infrastructures required to achieve this goal is the establishment of a 
comprehensive and optimal system for collecting and reviewing the Logs of human resources 
activities and systems functionality. In this article, the necessity of collecting the Logs of activities 
and functionalities of vital entities in the organizations and the banking network of the country has 
been addressed and asked questions such as, collection, what activity and with what details have been 
answered. 
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 مقدمه
است. دفاع در عمق در واقع یک » 1دفاع در عمق«سازي مفاهیم  ترین اصول در هر طرح امنیت اطالعات، پیاده یکی از کلیدي

هاي اطالعاتی است که به واسطه  اطالعات و به خطر افتادن داراییاستراتژي تاکتیکی، براي پیشگیري از دست رفتن 
متشکل از سطوح چندگانه محافظتی است. در این روش، نقصان در یک پوشانی شده  هاي مختلف به صورت هم سازي الیه پیاده

 کند. الیه دفاعی، خللی در عملکرد کل سیستم دفاعی، ایجاد نمی

ترین  هاي پیشگیري، کشف و اصالح است. ابتدایی هر استراتژي دفاع در عمق، معموال شامل ترکیبی از تدابیر امنیتی در حوزه
، نگهبانان باالي برج مراقبت به منظور »پیشگرانه«نمونه از دفاع در عمق را در اعصار گذشته و در ساخت دژ به عنوان تدبیر 

درسی که از مطالعه ند به کارگیري این استراتژي هزاران سال است که به اثبات رسیده، توان مشاهده کرد. هرچ ، می»کشف«
اي پیشرفت  در مواقعی، دشمنان، قابلیت غلبه را به گونههاي حمله و مهاجمان است.  تواند گرفت، تکامل پیوسته روش اریخ میت

هاي  ق تاکتیکرویدادها و تطبی یع و به موقع چنینسر» کشف«توانایی دهند که دیگر هیچ تدبیر دفاعی، کارساز نباشد.  می
 هاي حمله تکاملی موفقیت در کشف تکنیک شود. ها محسوب می از مهمترین عوامل در حفاظت مستمر دارایی دفاعی متقابل،

» توضعی«هاي دفاعی امنیتی و  دارا بودن بینش اجرایی، مستلزم پایش مستمر الیه است. 2مبنتی بر قابلیت بینش اجرایی
اگر . هرگز، داشتن دژي مستحکم براي مقابله با مهاجمان بدون وجود نگهبانان، میسر نبوده و نخواهد بود. هاست دارایی

قطعا صرفا بررسی تواند پی به وجود نقص و رخنه مهاجمان برد؟  پدافندهاي امنیتی به صورت مستمر پایش نشوند، چگونه می
ر عصري که کپی یک داراي به اندازه خود دارایی ارزشمند است و اگر از دست حضور دارایی دیگر کافی نیست، مخصوصا د

 تر از آن نیز نیست. نداشته باشد، کم ارزشدادن کپی آن بیش از خود دارایی 

 هاي اطالعاتی تدابیر کشف در سیستم

 اطالعاتی گره خورده است. هاي با محافظت از سیستممدرن، مفهوم دفاع در عمق  الکترونیکیاز زمان پیدایش کامپیوترهاي 
امنیتیِ ها همواره براي غلبه بر پدافندهاي  ها براي مهاجمان امروزي صادق است و روش هنوز هم مساله تاریخی دارایی

هاي  . خوشبختانه در دنیاي امروز، قابلیت کشف تقریبا در تمامی سیستمهستند فرگشتهاي اطالعاتی، در حال  سیستم
فته شده است و این امکان، بینش ، در نظر گر3هاي ثبت سوابق سازي مکانیزم فرض به واسطه پیاده اطالعاتی به صورت پیش

 دهد. به سازمان می یافته، هاي حمله تکامل روش اب مورد نیاز کافی اجرایی را براي مقابله

ها در زمان وقوع  . این موجودیتشود افزارها، فراهم می عامل، تجهیزات شبکه و نرم عملکرد ثبت سوابق معموال به واسطه سیستم
شوند و رخدادهاي  آوري می جمع» سوابق«ها در قالب مفهوم کلی  کند. این پیام رخدادي مشخص، پیام کامپیوتري را تولید می

سوابق منابع بسیار  زیادي را شامل شود؛ رخدادهایی همچون استفاده از منبعی از سیستم، تغییر وضعیت سیستم و سایر موارد.
هایی که به موقع  هاي اطالعاتی، به توالی زمانی رخدادها و فعالیت شوند چرا که در سیستم شمند  اطالعاتی محسوب میارز
 پیوندد، اشاره دارد. می

1 Defense in Depth 
2 Actionable Intelligence 
3 Log 
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ترین منبع  مهماي تکامل یافت تا در عمل به  ه گونهسازي ایجاد شدند و ب در اصل این سوابق براي مصارف رفع اشکال و بهینه
یا  ، دسترسی به فایلورود به سیستمهاي  تالش تبدیل شدند. امنیتی سیستم اطالعاتیصوص رخدادهاي اطالعاتی در خ

به علت فراگیر شود.  ایی از این رخدادها محسوب میه هاي امنیتی و تغییر در حساب کاربري، نمونه ها، تغییر در سیاست داده
ها،  محاسباتی و همچنین افزایش روزافزون تهدیدات شبکه و سیستمهاي کاري و سایر تجهیزات  شدن سرورهاي شبکه، پایانه

بهایی  ها اطالعات بسیار گران این موارد، براي سازمان .4گیري افزایش یافته است اساسا تعداد، حجم و تنوع سوابق، به طور چشم
 کند. اتی سازمان فراهم میهاي اطالع وضعیت و کارایی تدابیر امنیت اطالعات به منظور حفاظت از سیستم را در خصوص

 لزوم پایش سوابق

هاي امنیتی در سازمان، دو موضوع کامال متفاوت است.  گیري فعاالنه از آنها به منظور پایش فعالیت داشتن سوابق امنیتی و بهره
آوري و ثبت  عگم هستند. جمها میان این دو سردر هاي بنیادي با هم دارند اما بسیاري از سازمان پرواضح است که چه تفاوت

است تا در تحقیقات پس از رخنه، به فواید آن پی برد. اما  –و البته الزامی  –ها و رویدادها در سوابق امنیتی، ممکن سوابق پیام
سوابق بدون هیچ روالی براي بازبینی و تحلیل فعاالنه آنها، تنها یک عنصر کوچک در پدافند و آوري  در مقابل ثبت و جمع

به شود.  شود و در واقع بنا کردن دژي بدون نگهبان در عصر حاضر محسوب می منیت اطالعات محسوب میتمر امدیریت مس
این سوابق باید پایش و تحلیل هاي اطالعاتی،  گیري از سوابق امنیتی در محافظ از دارایی منظور ثمربخشی هر چه بیشتر بهره

اي صورت پذیرد تا حمالت در اسرع وقت شناسایی شود و اقدامات  هاي که این فرایند تا حد امکان به صورت لحظ شوند به گونه
تر شدن حمالت و  با پیچیده  این روال،مقتضی براي تقویت پدافندهاي موجود در زمان و مکان الزم، به کار گرفته شود. 

با کهولت پدافندهاي ، بدون پایش و تحلیل فعال سوابق امنیتیشود.  مهاجمان، روز به روز از همیت بیشتري برخوردار می
ود و با از دست رفتن قابلیت کشف حمالت، ش دفاع می امنیت اطالعات به واسطه توانمندي روزافزون مهاجمان، عمال سازمان بی

 گیرند. هاي ارزشمندي که باید محافظت شوند، مورد حمله قرار می دقیقا همان دارایی

 هاي پایش سوابق چالش

ارتقاي  تر و افزایش سرعت حمالت و مهاجمان، مهارت افراد کژاندیش شده است. با پیچیده هاي فناوري باعث بهبود پیشرفت
هاي اطالعات، بیش از  دانش و مهارت مدیران و کارشناسان امنیتی در نگهداشت و بهبود تدابیر امنیتی در محافظت از دارایی

تبدیل آن به رخنه و رخداد  از »پیش«امنیتی  هاي شده است که شامل ارتقاي مهارت در کشف حمالت و نقصان پیش حیاتی
اند،  هاي آماري بدست آمده، واحدهاي امنیت هنوز به توانمندي الزم نرسیده متاسفانه براساس داده امنیتی در سازمان شود.

باید ها و کشف آن بین چندین هفته و چندین ماه اعالم شده است در صورتی که  چرا که متوسط زمان میان رخنه در سیستم
هاي  هایی که در سیستم پذیري این وضعیت با فراگیر شدن آسیب .5حداکثر طی چندساعت و چند روز تشخیص داده شود

هاي  ابزارهاي زیادي براي انجام فعالیتشود.  تر می هاي امنیتی به مراتب بغرنج روزرسانی و نصب وصله هاي به اطالعاتی و چالش

 »ها راهنماي مدیریت سوابق امنیتی سیستم«با عنوان  NISTبراساس مقاله  4
5 https://www.ponemon.org/blog/2015-cost-of-data-breach-global 
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اهمیت بیشتري   پذیري نسبت به پایش سوابق، ها براي اموري همچون مدیریت آسیب ازمانمرتبط با امنیت وجود دارد اما در س
 .6گیرند را در نظر می

هاي  گیري روزافزون از فناوري هایی که در حال تولید سوابق هستند به سرعت رو به افزایش است. بهره همچنین تعداد سیستم
ها و  سازي بیش از پیش سیستم ها را قادر به یکپارچه سیاري از سازمانپذیري منابع پردازشی ب سازي و ضرورت مقیاس مجازي

کنند. در جایی که قبال محدودیت فیزیکی براي محل نگهداري  افزار می تر سخت هاي کوچک معماري افزارها در قالب نرم
ده است. افزایش چگالی این مساله را از پایه حل کر –یا در عمل خدمات ابر محور  –سازي  اطالعات وجود داشت، مجازي

هاي امنیتی  همین عامل، فشار قابل توجهی را بر گروه هاي سوابق را نیز به همراه داشته است. ها، رشد نمایی حجم داده سیستم
به عالوه  به منظور پردازش سریع حجم عظیمی از اطالعات بدون افزایش منابع براي تسهیل این فعالیت، وارد کرده است.

هاي سوابق وجود ندارد و سوابق به  معموال زبان مشترکی براي سوابق وجود ندارد. استاندارد جهانی براي ساختار یا قالب داده
ها به زبان خوانا در قابل فایل متن، سوابق را تولید  برخی از تجهیزات و سیستمهاي گوناگونی وجود دارند.  اشکال و قالب

کنند. برخی دیگر نیز قالب  ها، تولید می داده ها سوابق را در قالب زبان ماشین یا درون پایگاه سایر سیستمکنند در حالی که  می
گیرند. و البته رویکرد مشابهی نیز در تفیسر و تولید اطالعات رویدادها  هاي سوابق در نظر می اختصاصی خود را در تولید داده

 هاي مختلف تفیسر و تولید شوند. هاي متفاوت در سیستم یدادي مشابه به روشبراي ذخیره سوابق وجود ندارد. ممکن است رو

همانگونه که پیشتر اشاره شد، همه این عوامل، وظایف سنگین و قابل توجهی را براي فعاالن عرصه امنیت به همراه دارد. 
ها  یت منابع، بسیاري از سازمانتعجبی ندارد که با وجود چنین سربارهایی براي پایش و تحلیل سوابق و در مقابل محدود

در  کنند. صرفه اقتصادي ندارد و به سادگی منابع مورد نیاز را در جایی دیگر صرف میمزایاي پایش فعال سوابق امنیت، 
یافته براي تولید، انتقال، ذخیره و تحلیل  ها باید رهیافتی ساخت صورتی که براي کارایی بیشتر در حوزه پایش سوابق، سازمان

ترین حالت ممکن داشته باشند. همچنین فرآیند مدیریت سوابق نیز باید همسو با استراتژي مدیریت ریسک سازمان  بهینهدر 
این رهیافت باید براساس ماموریت کسب  باشد تا منابعی که به صورت کارآمد و به بودجه به صورت بهینه، تخصیص داده شود.

 نگ و فناوري مختص همان سازمان باشد.و کاري سازمان تدوین شود و همراستا با فره

 صنعت پرداختگذري بر الزامات امنیت 

، سوابق »الزامات امنیت شاپرك«و سند » PCI DSS«اللملی در زمینه امنیت شبکه پرداخت،  براساس استاندارد و مرجع بین
الزامات امنیت  2,5و  PCI DSSاز الزامات  10,6در کنترل هاي دامنه پرداخت باید به صورت مستمر پایش شود.  سیستم

در این بخش از مقاله به تشریح هدف و نحوه پایش سوابق پرداخته شده  شاپرك، بر پایش مستمر سوابق تاکید شده است.
 است.

 استانداردها و الزامات با هدف دفاع در عمق، شامل اقدامات پیشگیرانه، تشخیصی و اصالحی تدوین و ابالغ شده است واین 
ها، تالش براي ارتقا شرکت و سازمان براي بروز رفتارهاي عامالنه در پایش و  یان رهنمون براي حفظ داراییعالوه بر ب

 پیشگیري از روخدادهاي امنیتی را در دستور کار دارند.

6 https://www.blackhat.com/docs/webcast/04162015-enterprise-defense-onapsis.pdf 
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 شود. مرور می PCI DSSالزامات  10,6براي درك بهتر الزامات امنیت در این حوزه ابتدا کنترل 

 شده است:بیان  10,6در کنترل 

هاي  کشف فعالیت به منظور »7اجزاي شبکه پرداخت«تمامی سوابق و رخدادهاي امنیتی همه 
 نامتعارف و مشکوك بررسی شود.

 کند: این کنترل متشکل از سه زیرکنترل است که نحوه انطباق با این کنترل را تشریح می

 هاي زیر: فعالیت »پایش روزانه« 10,6,1 •
o  رخدادهاي امنیتی«تمامی« 
o  ذخیره«شبکه پرداخت که اطالعات دارندگان کارت یا اطالعات حساس کارت را اجزاي تمامی سوابق« ،

 دهند می» انتقال«و » پردازش«
o  اجزاي حیاتی شبکه پرداخت«سوابق تمامی« 
o سوابق تمامی اجزاي شبکه پرداخت که عملکرد و ماهیت امنیتی دارند (مانند دیواره آتش ،IPS/IDS ،

 )احراز هویت، سرورهاي کسب و کار و سایر مواردسرورهاي 
ستراتژي مدیریت ریسک سازمان ها و ا اي سوابق تمامی اجزاي شبکه پرداخت براساس سیاست بررسی دوره 10,6,2 •

 مشخص شده است.ساالنه، که با توجه به ارزیابی مخاطرات 
 ت.پیگیري خطاها و رفتارهاي نامتعارفی که در فرایند بررسی کشف شده اس •

 ها باید شفاف شود. به منظور درك هر چه بهتر، مفهوم و کاربرد برخی از کلیدواژه

 پایش روزانه
اگر براي مدیریت امنیت، این آگاهی وجود داشته باشد که مخاطرات، حمالت، مهاجمان شب و روز، تعطیلی و عید را 

پایش روزانه نه به روز کاري و نه روز تقویم اشاره دارد.  شود. شناسند، رویکرد مناسبی براي پردافندهاي عامالنه انتخاب می نمی
اي است که تا قبل از آن که نفوذ به نقض امنیتی تبدیل  ها به زمان لحظه دن بررسیتر ش در تالش براي هرچه نزدیکبلکه 

 PCIداشته باشند، اي را ن ها منابع کافی براي پایش و پردازش لحظه شود، جلوگیري شود. از آنجایی که ممکن است سازمان

DSS  ساعت یا یک روز در نظر گرفته است. 24این زمان را حداکثر 

 رخداد امنیتی
ها و محیط باشد. در صنعت  از نظر سازمان داراي پیامدهاي امنیتی بالقوه براي سیستمرخداد امنیتی، رخدادي است که 

شود. نه عنوان نمونه به مواردي همچون تالش براي  می هاي مشکوك و نامتعارف اطالق پرداخت این رخداد به شناسایی فعالیت
 توان اشاره کرد. هاي حیاتی، می ورود با حساب کاربري جعلی، ورود مکرر گذرواژه نادرست، توقف یا خاموش شدن سرویس

هر اقدامی، این ها باید پیش از  نکته بسیار مهم در این زمینه تعریف  و تبیین انواع رخدادها براساس هر محیط است و سازمان

 آورده شده است. System Componentsاین عبارت به عنوان  PCI DSSدر متن سند الزامات  7
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سازي منظور خود  گذاري بیشتري براي تعریف و شفاف گونه رخدادها براي محیط خود مشخص کنند. هر قدر سازمان سرمایه
 PCIالزامات  10,2در کنترل  یابد. از رخداد امنیتی در نظر بگیرد، مدیریت امنیت سازمان نیز به همین میزان افزایش می

DSSمنیتی اشاره شده است.، به برخی از رخدادهاي ا 

 اجزاي شبکه پرداخت
کند.  همواره باید در نظر داشت که هر سیستم یا نظام اطالعاتی متشکل از اجزایی که هر یک نقشی در این سیستم را ایفا می

یز هر شود و اجزاي آن ن دهنده خدمات پرداخت اطالق می در این مقاله، سیستم اطالعاتی، به شبکه پرداخت هر سازمان ارایه
افزارها را نیز شامل شود  توانند سرور یا تجهیزات شبکه یا حتی نرم شود. این اجزا می دارایی فیزیکی یا غیرفیزیکی محسوب می

 که به نحوي به اطالعات دارنده کارت یا اطالعات حساس کارت دسترسی یا عملکرد و ماهیت امنیتی دارند.

ها از  شوند که از تا مدت هایی می هاي منطقی را در نظر نگرفته و دچار ضعف و داراییافزارها  هاي نرم متاسفانه بسیاري از شرکت
خبر خواهد بود و پس وقوع رخداد امنیتی (در صورت مدیریت صحیح) ممکن است به وجود آن پی ببرند. از این  وجود آنها بی

ها و سایر  ویرس ها، آنتیhypervisorدیریتی، هاي م تواند به مواردي همچون، سوییچ پرداخت، کنسول افزارها می دسته نرم
درصورت تعریف صحیح دامنه اجرا در شبکه  ، اشاره کرد.8افزارهاي خاص هر سازمان در محیط اطالعات دارندگان کارت نرم

 توان این اجزا را شناسایی کرد. پرداخت، می

 اجزاي حیاتی شبکه پرداخت
کنند و به خطر افتادن آنها اثر و  نقشی انکارناپذیر در عملیات یا امنیت ایفا میشوند که  هایی محسوب می اجزاي حیاتی، دارایی

گیري به همراه دارد. این پیامدهاي ممکن است مالی یا خدشه در اعتبار نیز باشد. همراستا با تعریف و تبیین  تبعات چشم
 شود. میامنیت سازمان محسوب رخدادهاي امنیتی سازمان، معرفی اجزاي حیاتی نیز فرایندي حیاتی در مدیریت 

 بررسی سوابق
ها با  ساعته به منظور حفظ انطباق سازمان 24بیان شده است، این زمان  PCI DSSبراساس آنچه در سند الزامات امنیت 

 نظر گرفته شده است. بنابراین مفهوم بازبینی و بررسی سوابق به معنی انجام آن به صورت دستی نیست و اینتر در  منابع کم
بر همین اساس در  باز صورت پذیرد و عملیات بررسی را تسهیل کند. تواند توسط ابزارهاي مختلف تجاري یا متن بررسی می

 آوري، پاالیش و اخطار را براي حفظ انطباق توصیه کرده است. جمع 10,6کنترل 

 است.براي حفظ امنیت منیتی هاي ا ترین کنترل ترین بند الزامات نباشد قطعا یکی از مهم اگر مهم 10,6,3کنترل 

 چگونگی پایش
اي بود که در فرآیند پایش الزم است تا مدیریت امنیت را براي  با توجه به مفاهیمی که تا کنون بررسی شد، عناصر پایه

ی شود، ضرورت پایش است و به صورت کل آن چه در استانداردها و الزامات مطرح می هاي سازمان یاري کند. محافظت از دارایی
هاي مختلف به آن به صورت ضمنی اشاره شده  به مفاهیم اشاره دارد. اما آن چه در پس این کنترل نهفته است و در بخش

ریزي براي آن، درك دو  است، چگونگی پایش و نحوه رسیدگی به حوادث است. براي انجام هرچه بهتر چگونگی پایش و برنامه

8 Cardholder Data Environment (CDE) 
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این مفاهیم نه تنها مدیریت امنیت سازمان را تسهیل  .هاي وضعیت یداد و دادههاي رو اي بسیار مهم است؛ داده مفهوم پایه
 کند. در انتخاب محصول و ابزار پایش نیز کمک شایانی می کند بلکه می

دانند و  و حفظ انطباق را ارجح بر حفظ امنیت می اند کارها تمرکز خود را براي حل مساله از دست داده معموال راهمتاسفانه 
اما نباید فراموش شود که هدف اصلی ایجاد فضاي امن و  سعی دارند تا انطباق خود با الزامات امنیت را نمایش دهندمعموال 

کار در صدر جدولی است:  آید، دو راه ها سازمان به میان می فعالیت 9حفظ انطباق است. هنگامی که سخن از قابلیت پایش
کار براي پایش آنچه در سازمان و شبکه آن  . این دو راه11مدیریت سوابق) و SIEM10رخدادها ( مدیریت امنیت اطالعات و

 کند. درحال وقوع است بسیار حیاتی است و نقش مهمی در قابلیت پایش ایفا می

نهفته  12ها اي وجود دارد. این تفاوت در نوع داده نکته مهم درك تفاوت این دو در دنیاي فناوري اطالعات است. تفاوت ساده
پذیرد و در حال پایش  ها صورت می آوري داده کار، درك منابعی است که از آنها جمع قع درك تفاوت میان این دو راهاست؛ دروا

 هستند.

 بندي کرد: توان به دو دسته مجزا، طبقه کنند را می آوري می کارها جمع هایی را که هر یک از این راه به صورت کلی داده

 نند یاک هایی که رخدادي را تشریح می داده .１
 کنند. هایی که وضعیت یک سیستم را در شبکه بیان می داده .２

 هاي رخداد داده
شوند  اي پیکربندي می هاي شبکه به گونه پردازد. سیستم هایی است که به شرح رویدادي در شبکه می ، داده13هاي رخداد داده

اي احراز هویت  نمونه، هرگاه فردي بر روي دامنه رویدادها، نگهداري شوند. براي 14ها در قالب سوابق که قابلیت رهگیري فعالیت
اي مقصد، نام کاربري،  مبدا، آدرس شبکه 15اي هایی همچون آدرس شبکه شود. داده هویت شود، رکورد متناظر آن ثبت می

 هاي ناموفق شود. همچنین احراز هویت ، پیام و نتیجه فعالیت به همراه این رکورد نگهداري می16شرح رویداد، شناسه رویداد
 شود. هاي رخداد، ذخیره می هاي بسیاري از سایر انواع داده نیز به همراه داده

آوري و  دهند، جمع و هم سامانه مدیریت امنیت اطالعات و رخدادها انجام می 17عمل مشترکی که هم سامانه مدیریت سوابق
ترین عوامل در فرایند تامین یا تهیه  مهمهاي رخداد از هزاران تجهیز و سیستم در شبکه است. در واقع یکی از  نگهداري داده

 ها است. آوري این گونه داده کارها، حصول اطمینان از قابلیت جمع این راه

9 Visibility 
10 Security Information and Event Management 
11 Log Management 
12 Data Type 
13 Event Data 
14 Log 
15 IP 
16 Event ID 
17 Log Management Solution 
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 وضعیت هر یک از اجزاي شبکه پرداخت

توان محصوالت مختلف را از  کنند، پس تفاوت در چیست و چگونه می هاي رخداد می آوري داده کار اقدام به جمع اگر هر دو راه
را  18هاي وضعیت کار مورد نظر، داده تمیز داد؟ پاسخ به این سوال در جواب سوالی ساده پنهان شده است: آیا محصول/راه هم
 کند؟ آوري می جمع نیز

 شود. محسوب می SIEMهاي مدیریت سوابق و  هاي رخداد، نکته متمایزکننده راه ها بیش از داده آوري داده قابلیت جمع

 هاي وضعیت داده
هاي نصب شده، کاربران، منابع  کند. نحوه پیکربندي، برنامه هایی است که وضعیت یک رخداد را بیان می هاي وضعیت، داده داده

 ،ها و مواردي از این دست پذیري ها، آسیبACLها، پیکربندي جاري، تنظیمات رجیستري،  به اشتراك گذاشته شده، پروسس
هاي کلیدي درباره هر دارایی، درك کاملی از وضعیت سیستم  نستن این ویژگیشود. با دا در قالب وضعیت یک سیستم بیان می

 آید. به دست می

هاي وضعیت تنها  هاي وضعیت، داده هاي رخداد و داده هاي نگهداري شده و تعریف داده با مرور مجدد یک رخداد به همراه داده
هاي  وابق از آن بدست آمده، وجود ندارد چرا که دادهکند. هیچ اطالعات دیگري از سیستم که س جزییات رخداد را بیان می

 وضعیت در این رکورد وجود ندارد.

 هاي وضعیت اهمیت داده
 اللملی شود. استانداردهاي معتبر بین می موزش داده هاي سوابق ممیزي، آ آوري، پایش و بازبینی داده همواره اهمیت جمع

، الزامات امنیت شاپرك و NIST 800-53 ،DoD 8500.2 ،PCI ،ISO 17799 ،SANS Critical Controlsهمچون 
آور است. چرا که نکته حیاتی، در هنگام حمالت، آگاهی از  مواردي از این دست، براي این حوزه از امنیت اطالعات، الزام

ین سوال هاي رخداد، همواره ا وضعیت جاري محیط و شبکه سازمان است. با این حال، همزمان با اهمیت پایش مستمر داده
به احتمال متاسفانه ». ؟رساند هاي رخداد، امنیت سازمان را به حد مورد نظر می آیا پایش مستمر داده«باید پرسیده شود که: 

درك صحیحی از نحوه ارتقاي آگاهی  داشتنکار طالیی وجود ندارد اما  زیاد پاسخ منفی است. اگر چه هرگز در امنیت راه
هاي رخداد، امنیت را به  هاي وضعیت به همراه داده . بر همین اساس ترکیب بازبینی دادهتبسیار حائز اهمیت اس سایبري،

آورده  به واسطه تحلیل دادهدهد.  سطحی باالتر ارتقا می داد، به دست  هاي وضعیت، درك کاملی از حواشی روی
ه دنبال آنها، احراز هویت موفق صورت هاي ناموفق هنگامی ارزشمند است که ب اي از احراز هویت . براي مثال، زنجیرهشود می

 ها حاکی از تغییري در وضعیت سرور است. گرفته است و همه این داده

هاي وضعیت در اختیار تحلیلگران گذاشته شود تا به منظور استخراج مفاهیم و علل  شایسته است دادهدر بررسی روزانه سوابق، 
هاي وضعیت، منافع دیگري نیز به ارمغان  وقوع از میان هزاران رخداد روزانه، استفاده شود. عالوه بر این مزیت، گردآوري داده

تري از وضعیت و پیکربندي متناسب  کند تا درك عمیق سازمان کمک میبه  تواند میها  آوري و تحلیل این داده آورد. جمع می

18 Status Data 
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دست آورد. کلمه کلیدي ب CISو  DISA STIG 19 ،USGCB20هاي شبکه براساس استانداردهاي مشخصی همچون،  سیستم
پیکربندي است. چرا که دو اتفاق باید رخ دهد تا بتوان تشخیص داد که سیستم یا تجهیزي، درست  تواند میدر جمله قبل، 

هایی که وضعیت سیستم را تشریح  آوري شود. دوم، که گام بزرگی است، داده شده است. اول، وضعیت سیستم باید جمع
ها دارد. براي  رسد اما در عمل بسی دشواري ساده به نظر می ،، تبدیل شود. در مقام سخن21کنند باید به اطالعات انطباق می

تواند کنسول مدیریت  ، مدیر سیستم می2008براي ویندوز سرور  DISA STIGدارد مثال به منظور حفظ انطباق با استان
) و نماي کاملی از پیکربندي را پیش روي خود ببیند. این ابزار اجازه SCCMیا  MS SCOMپیکربندي ویندوز را باز کند (

هاي جاري و سایر موارد را بررسی کرد. آنچه از  هاي نصب شده، سرویس دهد تا مدت زمان قفل شدن حساب کاربري، وصله می
است. در این  DISA STIGدیده پنهان است، انطباق این مدت زمان قفل شدن حساب کاربري با مجموعه استانداردهاي 

هاي انطباق ترجمه کند. به این  هاي پیکربندي را به منظور تایید انطباق، به داده میان باید امکانی وجود داشته باشد تا داده
هاي وضعیت وجود دارد اما تعداد کمی از آنها واقعا  شود. ابزارهاي بسیاري براي تشریح داده گفته می» گام آخر انطباق«عمل 

 هاي بامعناي انطباق را دارا هستند. هاي پیکربندي به داده ترجمه این داده توانایی

 تا این مرحله به نکات زیر پوشش داده شده است:

 هاي رخداد دارند. نظر به داده  و ابزارهاي مدیریت الگ، SIEMتمامی  •

 آمیز. یتکند؛ مثال ورود موفق هایی است که وقوع یک اتفاق را بیان می هاي رخداد، داده داده •

تواند شامل و نه  کند که می هایی است که وضعیت هر سیستم را به صورت کامل بیان می هاي وضعیت، داده داده •
 محدود به این موارد باشد:

o تنظیمات رجیستري 

o هاي نصب شده وصله 
o کاربران 

o هاي جاري سیستم پیکربندي 

o ها دسترسی 
o سایر 

ت با گروه تحلیل، مفاهیم و فراست بیشتري را نسبت به فضاي هاي وضعی براي ارتقاي بینش سایبري، ترکیب داده •
 کند. حاکم سازمان ارایه می

آوري شده به اطالعات  هاي جمع تواند به اطالعات انطباق منتهی شود به شرطی که این داده هاي وضعیت می داده •
 انطباق، ترجمه شود.

19 Security Technical Implementation Guides [https://iase.disa.mil/stigs/Pages/index.aspx] 
20 U.S Government Configuration Baseline [https://usgcb.nist.gov] 
21 Compliance Data 
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 نحوه تشخیص ابزار مناسب
کارهاي بازار و پوشش امکانات محصوالت  تک راه ها را مجتمع کرد و با ارزیابی تک نیازمندي توان فهرست بلندباالیی از ابتدا می
شود که تقریبا اکثر موارد  کارها را براي انتخاب، محدود کرد. در نهایت مشخص می ، به همراه تحقیق و مطالعه، تعدد راه موجود

رخدادها، براي همه مشترك  م مدیریت امنیت اطالعات وفهرست شده، در همان وهله اول، هسته مدیریت سوابق در سیست
کارها وجود داشته باشد، تا زمانی که سواالت درست و بجا پرسیده نشود، این  است. اگر در عمل تفاوتی هم بین تمامی این راه

 اي و بنیادي وجود نخواهد داشت. شود و در ظاهر هیچ تفاوت پایه وجوه تمایز، آشکار نمی

کنندگان، فقط با طرح سوالی با پاسخ  فرسا و حضور در جلسات بازاریابی تامین ها تحقیق طاقت ي صرف ساعتبهتر است بجا
» کند؟ آوري می ها و تجهیزات شبکه سازمان، جمع ها، سیستم هایی را از دستگاه کار مورد نظر چه داده راه»  ساده شروع کرد:

ها را  پذیري و جریان داده هاي پیکربندي، کارایی، آسیب صول ما دادهمح«پاسخی سرراست ممکن است به این صورت باشد که: 
تواند وضعیت  می مورد نظرآیا محصول «توان پرسید:  به منظور شفافیت بیشتر نیز می». کند آوري می ها جمع از تمامی دستگاه

 .اب خواهد بودو پاسخ مثبت یا منفی کلید انتخ» کند را بیان کند؟ کامل پیکربندي سیستمی که پایش می

 معماري پایش
هاي سازمان براساس برنامه استراتژي امنیت و تهیه ابزار مناسب براي پایش وضعیت امنیت سازمان،  پس از تعیین اولویت

 هاي سازمان، گام مهم بعدي است. طراحی معماري پایش به منظور محافظت از دارایی

در نمودار زیر،  بلکه فرآیندي است که مستلزم بهبودي دائمی است.پایش وضعیت امنیت سازمان، ابزار یا فناوري نیست 
 هاي کلیدي که براي این فرایند باید در نظر گرفته شوند آورده شده است. فعالیت

شروع

/تعریف الزامات
سناریوها

شناسایی منابع به 
منظور جمع آوري 
سوابق و رخدادها

پایش فعالیت ها تجمیع و تحلیل 
داده ها

تدوین خطوط مبنا
پیکربندي 

مکانیسم هاي هشدار 
و اطالع رسانی

واکنش به هشدارها 
و اعالنات

تجمیع و تحلیل واکنش به حوادثاعتبارسنجی رخداد
گزارش نتایجداده ها

داده هاي حوادث امنیتی
معیارهاي سنجش و پذیرش

داده هاي کاذب مثبت

  
   

 
  

 
   

گزارشات حوادث امنیتی
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 بندي جمع

ها، حفظ  تمامی تالش هاي سازمان بر تمامی اعضاي هر سازمان واضح و مبرهن است و حفاظت از دارایی اهمیت و ضرورت
انطباق با الزامات و استانداردهاي گوناگون در واحدهاي مختلف سازمان و در راس آن واحد امنیت اطالعات، محافظت از 

ها و اعتبار سازمان است. براي رسیدن به این هدف، داشتن بینش کاملی از وضعیت امنیت  هاي اطالعاتی و ارزش دارایی
هاي  اي تغییر وضعیت دارایی تک اجزاي شبکه پرداخت است. هرچه بیشتر به صورت لحظه عیت تکبررسی وض سازمان، در گرو

حیاتی را براساس استراتژي مدیریت و راهبري امنیت سازمان، اطالعات به دست آورده شود، به همان میزان هم ارتقاي 
 پذیرد. وضعیت امنیتی سازمان نیز صورت می

اصولی و بنیادي به منظور حفظ امنیت یکی از ارکان مهم در امنیت سازمان مورد بررسی قرار در این مقاله تالش شد تا نکات 
گیرد اما در راستاي حفظ امنیت دو رکن مهم دیگر وجود دارند که پایش و ارزیابی و بهبود مستمر آنها را نباید فراموش کرد. 

ابزاري است تا در خدمت » فناوري«کنند و  می را ایفا مینقش بسیار مه» فرآیندها«و » منابع انسانی«در عمل و چه بسا که 
 دو عامل دیگر باشد و تسهیالت، امکانات و اطالعات مناسبی را براي بر آنها فراهم کند.

 
  

 فناوري

منابع 
 انسانی

 فرآیندها
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 و مأخذ منابع

 شاپرك اطالعات امنیت الزامات ،1394 شاپرك، •
• PCI SECURITY STANDARDS COUNCIL, 2016, PAYMENT CARD INDUSTRY (PCI) DATA SECURITY 

STANDARD 
• THE CENTER FOR INTERNET SECURITY, 2016, CRITICAL SECURITY CONTROLS FOR EFFECTIVE 

CYBER DEFENSE 
• PONEMON INSTITUTE, 2017, 2017 COST OF DATA BREACH STUDY 
• GFI SOFTWARE, AUTOMATED EVENT LOG MANAGEMENT FOR PCI DSS COMPLIANCE 
• MATT BROMILEY, 2016, INCIDENT RESPONSE CAPABILITIES IN 2016 
• NIST SPECIAL PUBLICATION 800-53, VER 4, SECURITY AND PRIVACY CONTROLS FOR FEDERAL 

INFORMATION SYSTEMS AND ORGANIZATIONS 
• KAREN KENT, MURUGIAH SOUPPAYA, 2006, GUIDE TO COMPUTER SECURITY LOG 

MANAGEMENT 
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