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 چکیده (فارسی)

امروزه تمرکز بسیاري از حمالت سایبري، بر روي کاربران نهایی است. به طوري که مهاجمان با دور زدن ابزارهاي دفاعی نظیر 
ها، کاربران نهایی را مورد  هاي موجود در مرورگرها و افزونه پذیري ده از آسیبچنین استفا هاي آتش و هم ها و دیواره ضدویروس

هاي هوشمند اقدام به ربودن اطالعات بانکی و سوء  دهند و از طریق آلوده کردن رایانه، تبلت و گوشی حمالت خود قرار می
ی از رویکردهاي امنیتی است که به کمک هاي مهاجمان از طریق جداسازي، یک سازي حمله کنند. خنثی هاي مالی می استفاده

دهد. جداسازي وب که  ایجاد شکاف بین کاربران و وب، احتمال دسترسی به سیستم کاربر و آلوده کردن آن را کاهش می
ي جداسازي است. بنا بر گزارش گارتنر،  یافته شود، یکی از رویکردهاي تکامل گاهی از آن به عنوان جداسازي مرورگر نیز یاد می

شود که در چهار سال آینده نیز،  بینی می هاي امنیتی در دو سال اخیر بوده و پیش آوري این رویکرد حفاظتی یکی از برترین فن
در این مقاله ضمن معرفی و بررسی برخی از هاي مبتنی بر جداسازي وب تا پنجاه درصد افزایش یابد.  آوري رشد استفاده از فن

اند، به بررسی مزایا و معایب  هاي مالی و بانکی مورد استفاده قرار گرفته سال اخیر در حوزه هاي جداسازي وب که در چند روش
 ها نیز خواهیم پرداخت.  این روش

هاي مالی  دور، جداسازي وب، جداسازي مرورگرها، رویکردهاي امنیتی، امنیت تراکنشواژگان کلیدي: جداسازي از راه
 .وب، امنیت کاربران نهایی تحت
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 چکیده (انگلیسی)

On today’s end users are the aims of almost cyber-attacks. The attackers try to bypassing 
defense tools such as anti-virus and firewalls and use of browser and plug-in vulnerabilities to 
attack end users. This is a way for infecting the computers, tablets and smart phones to steal 
banking and financial user information. Eliminate of attacks through isolation is one of the 
security approaches that reduce the chance of infecting the device based on the concept of 
creating an air-gap between the web and users. Web isolation, which is also referred to as 
browser isolation, is one of the evolutionary approaches of isolation. According to the 
Gartner report, this security approach has been one of the top security technologies in the past 
two years, and it is expected that in the next four years, the growth of the use of web-based 
technologies will increase by as much as 50 percent. In this paper we will introduce some of 
web isolation approaches and checking the advantages and disadvantages of these methods. 

Keywords: Remote isolation, Web isolation, Browser isolation, Security approaches, Web-
based financial transaction security, End-user security. 

JEL Category: L86. 

 

 مقدمه

ها هاي آن3افزونه یا ها و2هاي موجود در مرورگر1پذیرياي از طریق اینترنت و با استفاده از آسیبامروزه بسیاري از جرائم رایانه
مهاجمان  .رسد نمیکافی به نظر ، تهدیدهااین ، براي مقابله با کارگیري رویکردهاي امنیتی مرسومبهو  ]1[شود می انجام

هاي خود را و حملهزده دور را وب  7هاي امنو دروازه 6هاي آتشها، دیواره5از قبیل ضدویروسهاي دفاعی 4راحتی سازوکار به
، اقدام به ربودن 9هاي هوشمندها و گوشی8ها مانند تبلت رایانه و یا سایر دستگاه کردنآلوده با ها، دهند. این حمله انجام می

ها 10بدافزار ، از راه وب بهها رایانهدرصد  80بیش از  ،دهدنشان می آمار موجودکه وريط، بهنمایند ها می ي آن اطالعات محرمانه
 . ]2[شوند آلوده می

کنندگان از  حمله د وها باش ي کاربران، حاوي اطالعات مالی آن هاي آلوده یابد که دستگاه حساسیت موضوع زمانی افزایش می
ي امنیت کارشناسان حوزه. از کاربران کنندي مالی  محرمانه و سوءاستفادهطریق این بدافزارها، اقدام به ربودن اطالعات 

1 Vulnerability 
2 Browser 
3 Plugin 
4 Mechanism 
5 Anti-virus 
6 Firewall 
7 Web gateway 
8 Tablet 
9 Smart phone 
10 Malware 
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گیرد، موثر براي مقابله با تهدیدات روزافزونی که از وب سرچشمه می ،کارگیري رویکردهاي امنیتی مرسوم معتقدند که به
 ه شده است. ارائ 11زي وبی بر جداساهاي مبتن دیگري مانند روشهاي اخیر، رویکردهاي نیستند. از این رو در سال

. روش جداسازي دارندمعایبی  12مجازيمیزکار زیرساخت  استفاده از هاي مبتنی برهاي جداسازي از قبیل روشبرخی از روش
هاي امنیتی مبتنی بر جداسازي به  روشي یافتهشود، تکاملنیز یاد می 13وب که معموال از آن به عنوان جداسازي مرورگر

، بین وب و کاربر 15رویکردي است که در آن با ایجاد یک شکافجداسازي وب، مرورگر یا  14دور راهاز سازي رود. جدا شمار می
ي ناامن نظیر اینترنت  شبکه ،. در واقع در این رویکردرودمیاز بین  سازي آن کاربر و آلودهامکان دسترسی بدافزارها به سیستم 

 گردد. مجزا می 16از سیستم کاربر نهایی

هاي وب، تهدیداتی  17ها با مدیریت نشست ، که در آني مبتنی بر جداسازي وب ارائه شدهاي اخیر محصوالت بسیاره در سال
کند، پس  و جریان محتوایی که کاربران نهایی بر روي دستگاه خود مشاهده می اند شدهخنثی شوند،  یکه از طریق وب منتقل م

بنابراین نیازي هستند و  18کسیوها مبتنی بر پر بسیاري از این روش .ودشها گذاشته میآنسازي حمالت در اختیار  از خنثی
بسیار  ،دلیل سهولت استفاده و کارایی بهعامل ندارند و  اسازي در سطح سیستمافزار بر روي دستگاه نهایی و یا مجز به نصب نرم

 اند. مورد توجه قرار گرفته

هاي بعد  پردازیم و سپس در بخش می هاي امنیتیوع و ضعف روشدر این کار پژوهشی ابتدا مختصري به بررسی اهمیت موض
هاي برخی  چنین با بررسی ویژگی ها را بیان خواهیم کرد. هم مزایاي آن ،هاي مبتنی بر جداسازي وب هاي روش با مرور ویژگی
ظور افزایش امنیت ، مزایاي استفاده از چنین ابزارهایی به مندر این زمینهشده  جدید ارائههاي و روشاز محصوالت 

 شماریم. وب را برمی تحت هاي مالی تراکنش

 ادبیات موضوع

اینترنت بانک و موبایل بانک، رواج زیادي پیدا کرده است و بخش هاي پرداخت اینترنتی از قبیل 19درگاهامروزه استفاده از 
دهند. از طرف دیگر طبق  رنت انجام میهاي مالی خود را از طریق اینت ها و مؤسسات مالی، تراکنش زیادي از کاربران بانک

-بیش 21ها و فیشینگ20افزارو حمالت باج پذیرد تی بر روي اینترنت صورت میهاي موجود بخش زیادي از حمالت امنی گزارش
درصد از حمالت امنیتی بر روي اینترنت است که  98 22طبق گزارش گارتنر. ]3[اند ي مالی را مسبب شده ترین سوءاستفاده

 .]4[دهند  طور مستقیم کاربران نهایی را هدف قرار میهاي وب، بههاي آلوده و ترافیک23ها با استفاده از نشانیاز آن درصد 80

11 Web isolation 
12 Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
13 Browser isolation 
14 Remote 
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از مرورگرهاي  بدین منظورکنند و  صفحات وب استفاده می يمشاهدهگردي و  از اینترنت براي وب اغلبکاربران نهایی 
هاي  پذیري مشخص شده است، آسیب 1طور که در تصویر  گیرند. همان هره میو غیره ب 25، کروم24ی مانند فایرفاکستاینترن

کنندگان مورد  تواند توسط حمله است که می هاییپذیري آسیبهاي رایج  ها یکی از دسته هاي آن موجود در مرورگرها و افزونه
 . ]1[استفاده قرار گیرد 

 

 
 منیتی بر روي اینترنتحمالت ابندي دسته  – 1 یرتصو

 

هاي بسیار حیاتی دارند و با  پذیري آسیب  ،ها سایت درصد وب 78منتشر شده است  2016که در سال  26طبق گزارش سیمنتک
ناپذیري  هاي جبران پذیري تواند منجر به آسیب بدون تعامل کاربر اجرا شده و می بها، کدهاي مخر پذیري استفاده از این آسیب

 هاي موجود در مرورگرهاي مختلف در سه سال اخیر نشان داده شده است. پذیري آسیبتعدادي  2تصویر در . ]5[شوند 

 

23 URL 
24 Firefox 
25 Chrome 
26 Symantec 
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 موجود در مرورگرهاي مختلفهاي پذیريآسیب  ˚ 2 یرتصو

 

ضعف در  جود نقطهو و خیرهاي ا فاده از اینترنت در سالهاي موجود در مرورگرها و افزایش روند گسترش است پذیري رشد آسیب
کنندگان بتوانند با استفاده از  هاي آتش و غیره، سبب شده است که حمله یوارهها، د هاي امنیتی مانند ضدویروس رسازوکا

هاي موجود در مرورگرها، کدهاي خود را بر روي رایانه و یا ابزار کاربر نهایی اجرا کنند.  پذیري چنین آسیب  ها و هم ضعف نقطه
هاي  ترین شرکت از بزرگیکی ، 27گوگل، 2010سال . در اندنبودهچالش مستثنی هاي بزرگ دنیا نیز از این  ها و شرکت نسازما

هاي چینی قرار گرفته است. حمالت موفق 28ي گروهی از نفوذگر دهی شده ي سازمان کامپیوتري، اعالم کرد که قربانی حمله
ترین  یکی از بزرگ و غیره نیز انجام شد. این حمله که 30، ادوبی29ند یاهوهاي دیگر مان دیگري توسط همان گروه به سازمان

 . ]2[ ها انجام شدبا استفاده از ضعف امنیتی در مرورگرهاي کارمندان آن سازمان شده در تاریخ است اي ثبت حمالت رایانه

هاي کاربران نهایی  و بدافزارها بر روي یارانهپذیري مرورگرها، اقدام به اجراي کد دلخواه خود  کنندگان با استفاده از آسیب حمله
ي کاربران مانند اطالعات مرتبط با تصدیق هویت و اطالعات مالی  کنند. این بدافزارها با ربودن اطالعات حساس و محرمانه می

 کنند. هاي مالی می این کاربران، اقدام به سوءاستفاده

 

27 Google 
28 Hacker 
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30 Adobe 
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 کار گرفته شدهکارهاي بهبرخی از راه

استفاده از  اند. هایی را پیشنهاد کرده تی روشچنین حمالاخیر، کارشناسان براي کاهش اثرات ناشی از  هاي در سال
، اثر 31دهد ولی در مورد حمالت روز صفر شده، هر چند خطرات را کاهش می روزرسانی عامل و مرورگرهاي کامال به سیستم

 چندانی ندارد.

هایی است که براي کاهش خطرات  غیره نیز یکی از روشي آتش و  ، دیوارهضدویروس استفاده از سازوکارهاي امنیتی مانند
هایی دارند که قادر  ضعف طور که گفته شد، این سازوکارهاي امنیتی نیز نقطه شود، ولی همان ناشی از این حمالت پیشنهاد می

 . آورندخاطر کاملی را براي کاربران نهایی فراهم  نخواهند بود اطمینان

ها و  هایی مبتنی بر جداسازي، براي افزایش امنیت کاربران ارائه شده است. براي نمونه در این روشآوري اخیر فنهاي  در سال
، کارهاي هاسامانههایی انجام شود که با آن  هاي مالی کاربران از طریق سامانه ممکن است تراکنش هابسته به نوع حساسیت آن

 دهند.  ها نیز اثرات ناشی از این خطرات را کاهش می شود. این روش جام نمیگردي و غیره ان ي دیگر مانند وب روزمره

سازي موردتوجه قرار گرفته است. جداسازي میزکار،  ها نیز براي امن سازي، استفاده از این روش با رشد مفاهیم مرتبط با مجازي
شود و در واقع  مجازي اجرا می 32کارگزار . یک ماشین مجازي بر روي یکشوداستفاده میهاي جداسازي است که  یکی از روش

هاي موجود بر  به دادهتواند از دسترسی بدافزار  ماند. این روش هر چند می این ماشین مجازي از سیستم کاربر نهایی دور می
اثر مجازي مزبور در میزکار که اگر محیط  روي دستگاه کاربر جلوگیري به عمل آورد، ولی معایبی نیز دارد. از جمله این

تواند با استفاده از ربودن اطالعاتی که در  ماند و می گردي کاربر آلوده شود، این آلودگی بر روي این محیط باقی می وب
عالوه در این روش بدافزارها به اطالعات موجود بر روي ماشین به شود، اقدام به سوءاستفاده نماید. هاي بعدي وارد می مراجعه

 مجازي دسترسی دارند.

 روش تحقیق

معماري و  گرفتهکنند، مورد بررسی قرارهایی که بر مبناي جداسازي وب کار میاین قسمت از مقاله ابتدا عملکرد سیستمدر 
 BankVaultو  33اند مانند فایرگلسشود و سپس تعدادي از محصوالتی که از این رویکرد استفاده کردهها ترسیم میآن

 اند.معرفی شده

 جداسازي وب

ي جداسازي  یافته شود، یکی از رویکردهاي تکامل دور مرورگر نیز یاد می عنوان جداسازي از راه ازي وب که گاهی از آن بهجداس
و  ]4[هاي امنیتی در دو سال اخیر بوده است  آوري است. بنابر گزارش گارتنر، این رویکرد حفاظتی یکی از برترین فن

 درصد افزایش یابد. 50 هاي مبتنی بر جداسازي وب تا آوري د استفاده از فنشود که در چهار سال آینده رش بینی می پیش

ت اثرات نامطلوبی بر روي دستگاه سدر این روش با ایجاد شکاف، بین وب و کاربر، از کاربر در مقابل مخاطراتی که ممکن ا

31 Zero-day 
32 Server 
33 Fireglass 
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گردد. به این محیط گاهی  رسال میشده ا آید. درخواست کاربر به یک محیط جداسازي کاربر ایجاد کند، محافظت به عمل می
 شود. مجازي گفته می )ظرف( 34کانتینر

ها، به دستگاه کاربر  از داده و قابل نمایش امن یجریان صورتبهشود و سپس  ب، در این محیط اجرا میوشده از  کدهاي دریافت
 .قابل رویت است، نمایشی از این مفهوم 3. در تصویر شودنشان داده میجا  شده و در آننهایی ارسال 

 

 

 شده مرورگر جداسازي طریقارتباط با اینترنت از   ˚ 3 یرتصو

 

در  که روي دستگاه کاربر اجرا شود جاي آن شده به هاي دریافت و فایل 35الکترونیک سایت و یا پست کدهاي مربوط به یک وب
و  36ارهو گردد و عملیات موشمیي نهایی (دستگاه کاربر) ارسال  طهشود. اطالعات دیداري به سمت نق این محیط اجرا می

راه تمامی بدافزارهاي احتمالی آن  این محیط به هم ،شود. در پایان ارسال میشده ي محافظتبه سمت این ناحیه 37کلید صفحه
هاي حساس  سیستم کاربر و داده کننده هیچ دسترسی به سایت مزبور آلوده باشد، حمله و در این بین، اگر وب گردد متالشی می

 روي آن نخواهد داشت.

، درخواست CRM، مثل 38در لیست سفید اعتماد هاي قابل اي است که براي استفاده از سامانه گونه تنظیمات مرورگر کاربر به
رخواست به د ،درخواستی کاربر، در لیست سفید وجود نداشته باشد نشانی ولی اگر شود،از طریق مرورگر به وب ارسال می

رخواست به سمت کارگزار ارسال اي که کاربر در آن قرار دارد، د بیرون از شبکهسپس و  شدهارسال  شدهحفاظتسمت محیط 
گردد، ممکن است  گوییم تصویر نتیجه ارسال می . وقتی که میشودبرگشت داده میو فقط تصویر نتیجه براي کاربر شود می

کند، تفاوتی احساس  کند و حالتی که استفاده نمی بین حالتی که از پروکسی استفاده می این برداشت به وجود آید که کاربر

34 Container 
35 Email 
36 Mouse 
37 Keyboard 
38 White list 
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کند که کاربر  اي براي کاربر نهایی ارسال می گونه ، نتیجه را بهشدهحفاظتگونه نیست. محیط  که این خواهد کرد. در حالی
ي  . در واقع کاربر متوجهدیدي را ایجاد کندکلید کلیک و درخواست ج هاي مختلف صفحه تواند بر روي بخش چنان می هم

 نخواهد شد. دورراهاستفاده از مررگر 

 ،میزکارسازي مانند  هاي مجازي دارد، آن است که در روشمیزکار سازي  اي که روش جداسازي مرورگر با مجازي تفاوت عمده
اید.  شما مرورگر را به یک محیط دیگر منتقل کردههاي جداسازي مرورگر،  اید اما در روش شما کل رایانه را از کاربر دور کرده

توانند در  چنین این مستندات می دور دید. هم صورت از راه کرده و به 39توان مستندات را از اینترنت بارگیري در این روش می
. حتی در صورتی هاي حساس کاربر ذخیره شوند و در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند جدا از سیستم و داده 40فضاي ابري

من آن را به سیستم خود منتقل هاي ا کارگیري روش تواند با به که کاربر نیاز به دسترسی مستقیم به مستندات داشته باشد، می
 کند.

 برخی از محصوالت مبتنی بر جداسازي وب

 امنیتی استفاده شده آوري برتر فن دههاي مبتنی بر جداسازي وب جزء  طور که گفته شد، طبق گزارش گارتنر، روش همان
اند. آشنایی  آوري ارائه نموده هایی مبتنی بر این فن شهاي جدید، محصوالت و رو 41استارتاپ ها، بسیاري از . در این سالهستند

 کند. کمک می جداسازي وبها، به شناخت بهتر این روش و  هاي آن با این محصوالت و ویژگی

میلیون دالر  250فایرگلس را با قیمت  م کرد که استارتاپاعال، شرکت سیمنتک 2017در جوالي ، فایرگلس •
ي هر چه  بینی گارتنر براي استفاده پیشاهمیت موضوع ي  تاییدکنندهکرده است. این خبر خود به تنهایی، خریداري 

 ي روش مبتنی بر پروکسی دهنده سال آینده است. فایرگلس ارائه چهارهاي مبتنی بر جداسازي وب در  تر روش بیش
با  ،نشان داده شده است، در این محصول شرکت سیمنتک 4طور که در تصویر همانباشد.  جداسازي وب می يبرا

ه اجرا، دوباره براي نمایش آماده شدشده از اینترنت پس از دریافت و استفاده از روش جداسازي وب، محتواي دریافت
 شود.صورت امن تحویل کاربر میو به

 

39 Download 
40 Cloud 
41 Startup 
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 محصول فایرگالس شرکت سیمنتکجداسازي وب در  کارراه  ˚ 4 یرتصو

 

بود که در ژوئن  BankVault هایی که در سال گذشته خبرساز شد، استارتاپی با عنوان  یکی دیگر از استارتاپ •
شناخته شد. این شرکت استرالیایی اکنون  42ي سیلیکن رهتک در د ي فین استارتاپ در زمینهعنوان برترین  به 2016

هاي مبتنی بر  باشد که هر دو محصول نیز به کمک روش می SafeWindowو  BankVaultل داراي دو محصو
 کنند. کاربران کمک می43 هاي مالی برخط زایش امنیت تراکنشجداسازي وب، به اف

 ها و نتایج یافته

امکان دسترسی  هاي قبل تشریح شد، در روش جداسازي مرورگر، با ایجاد فضایی بین سیستم کاربر و طور که در بخش همان
هاي دیگر  رود. در این بخش به برخی از مزایاي این روش در مقایسه با روش ي کاربران از بین می هاي محرمانه بدافزارها به داده

 پردازیم. می

کند و کاربر تفاوتی را احساس نمی کند. در واقع هاي خاصی را براي کاربر نهایی ایجاد نمی این روش محدودیت •
کرد. باز هم از مرورگر خود  هاي مالی استفاده می براي انجام تراکنشقبال از مرورگر دستگاه خود طور که  همان

سازي بر روي سیستم خود ندارد.  هاي مجازي از روشواقع نیازي به نصب برنامه و یا استفاده  کند و در استفاده می
 آید. اب میاي به حس سادگی استفاده از این روش براي کاربران نهایی مزیت عمده

شود. این مورد یکی  هاي مبتنی بر جداسازي وب، امکان پنهان کردن هویت کاربر در وب فراهم می وشربا استفاده از  •
کسی میانی به در این روش کاربر از طریق یک پرو شده در این زمینه است. هاي برخی از محصوالت ارائه از ویژگی

پنهان ماندن  ماند. پنهان می 44ي پایانی ود. بنابراین اطالعات نقطهش یهاي خود متصل م انجام تراکنش کارگزار براي
 هاي مالی کمک کند.تواند به باال بردن امنیت تراکنشي پایانی میاطالعات نقطه

42 Silicon valley 
43 Online 
44 End point 
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 46و داکر 45لینوکس کانتینرسازي مبتنی بر  هاي مجازي هاي مبتنی بر جداسازي وب از روش جایی که روش از آن •
کنند تاثیر بسیار ناچیزي بر  ها استفاده می عامل سازي سیستم هایی که از مجازي مقایسه با روش شود. در استفاده می

 آن بر روي کاربر ملموس نخواهد بود. اثربه حدي ناچیز است که  مطلبگذارد. این  روي بازدهی می

تر در مقابل  ه بیشهاي آتش ک خالف سازوکارهاي مبتنی بر ضدویروس و دیوارههاي مبتنی بر جداسازي، بر روش •
 يشدهحفاظتجایی که محیط  نآکنند. از  کنند، در مقابل حمالت روز صفر نیز کار می شده عمل می حمالت شناخته

رود حتی در صورتی که  شود پس از اتمام نشست به کلی از بین می شده بر روي آن اجرا می واسط که کدهاي دریافت
 گی باقی نخواهد ماند.هاي بعدي اثري از آلود د، در نشستاشده شده بافزارها، آلودر اثر آلودگی ناشی از بد

 بندي جمع

هاي مبتنی بر جداسازي مرورگر، که در این کار پژوهشی به بررسی آن پرداخته شده است، یکی از  استفاده از روش
شود که  بینی می معتبر، پیشهاي امنیتی است که دو سال گذشته محبوبیت زیادي پیدا کرده است و طبق نظر مراجع  آوري فن

ها، به کمک جداسازي  گیري هم داشته باشد. با استفاده از این روش هاي آتی رشد چشم ها، در سال استفاده از این گونه روش
هاي کاربران تاثیر  از داده آید. مراقبت سیستم کاربر و محیط اجراي مرورگر، از خطرات ناشی از بدافزارها جلوگیري به عمل می

 هاي برخط خواهد داشت. ایی در کاهش جرایم مالی مرتبط با تراکنشسز به

در چند سال اخیر در کشورهاي مختلف دنیا، استفاده از این ضوع هاي مرتبط با این مو با وجود به وجود آمدن استارتاپ
فزایش امنیت کاربران و گیري در ا تواند اثرات چشم هاي مشابه در کشورمان می رویکردها در استفاده از محصوالت و روش

 .داشته باشدهاي مالی مرتبط با آن  کاهش سوءاستفاده
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