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 کتاب مرجع

Text Book: 
1-INFORMATION SECURITY Principles and Practice, Second 
Edition by Mark Stamp, 2011. 
2- CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY 
PRINCIPLES AND PRACTICE FIFTH EDITION by William 
Stallings, 2011. 
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  ارزیابی

 30%    میان ترم  •

 45%    پایان ترم•

 20%   پروژه و سمینار•

 5%   داوري مقاله•
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  ارزیابی
 20%    پروژه •

 تمرکز بر یک موضوع تحقیقاتی•

 تاریخ برگزاري سمینارها هفته اول و دوم خرداد•

 )بدون تمدید، حتی براي یک روز(خرداد  31تاریخ تحویل گزارش •

 سمینار ، هر سمینار یک ساعت کامل  15•
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  ارزیابی

 5%    داوري•

 مقاله کنفرانس رمز   4داوري حداقل •

 تیر 10تاریخ شروع داوري •

 تیر 20تاریخ اتمام داوري •
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 اطالعاتفرصت هاي فضاي تبادل 
 

 اطالعاتچالش هاي فضاي تبادل 
 

 اطالعاتتبادل فضاي امنیتی اخبار مروري بر جدیدترین 
 

 اطالعاتتبادل فضاي مروري بر جدیدترین حمالت 
 

 میالدي 2015متداول ترین شیوه هاي اجراي حمله در سال 
 

سخن پایانی 

 مقدمه
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تبادل اطالعاتفرصت هاي فضاي   
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 میلیارد 7آمار جمعیت جهانی بیش از 
 
 
 میلیارد  3تعداد کاربران اینترنت نزدیک به 

 
 
 میلیارد 2اجتماعی نزدیک به  تعداد کاربران شبکه هاي 

 
 
 میلیارد 6.5همراه نزدیک به تعداد مشتریان تلفن 

 

 میالدي 2015نگاهی به آمار سال 
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اتصال و ارتباط اشیاء: آینده نزدیک 
خانه هوشمند 
خودروهاي هوشمند 
تجهیزات هوشمند پوشیدنی 
گوشی هاي هوشمند 
... 
 
مفهوم اینترنت اشیاء زندگی بشر را: پیش بینی 
 .به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد 

 

 آینده فن آوري اطالعات و ارتباطات
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 چالش هاي فضاي تبادل اطالعات
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 :  یک روز عادي
استفاده از نرم افزارهاي متنوع 
 استفاده از پست الکترونیکی 
استفاده از شبکه هاي اجتماعی 
استفاده از تلفن هاي هوشمند 
 اینترنتی، استفاده از عابر بانکخرید 
نظارت توسط دوربین هاي مدار بسته 
... 

 نمونه کاربردهاي فن آوري اطالعات در زندگی روزمره
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سازمانی محرمانه اطالعات از مملو مخزنی 
 
 
 
 
 
قربانی فرد سیستم تسخیر شیوه هاي شایع ترین از یکی 

اجتماعی مهندسی شیوه هاي بهترین از یکی   
آلوده پیوست فایل اجراي یا لینک یک روي بر نمون کلیک به ترغیب :شایع مثال 
 

 تهدیدات بالقوه پست الکترونیکی
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Adobe Flash Player 2015سال ، نا امن ترین محصول   
 
 

 آمار آسیب پذیري هاي نرم افزارهاي پرکاربرد
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نفوذ و حمله متعدد سناریوهاي طراحی( اطالعات جمع  آوري فاز منبع مناسب ترین( 
 
افراد خصوصی حریم شدید نقض 

 
 

 اجتماعیتهدیدات بالقوه شبکه هاي 
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پائین تر و 4/4 آندرویدهاي ترمیم غیرقابل آسیب پذیري 
 
آندرویدي کاربردي برنامه هاي درصد 68 آسیب پذیري   

حساب هاي اطالعات عبور، کلمات و کاربردي نام هاي جغرافیایی، موقعیت افشاي امکان 
  از استفاده با جاسوسی اینترنت، در گذار و گشت عالیق دوستان، مشخصات بانکی،

 ... و میکروفن و دوربین
 
 

 هوشمند  تهدیدات بالقوه تلفن هاي 
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نصب دوربین هاي مدار بسته براي امنیت؟؟ 
 
عدم رعایت اصول ساده امنیتی 

 
 
 
 93آبان 

 دوربین  مدار بسته ایرانی 143هک شدن 
 
 
 
 

 مدار بسته تهدیدات بالقوه دوربین 

بستههک شدن دوربین مدار   
و دسترسی همگان به آن   
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 آسیب پذیريMisfortune Cookie: 
 93آذر (میلیون مودم در سرتاسر جهان  12آسیب پذیري بیش از( 
 مختلف مانند و روترها از تولیدکنندگان مودم ها مدل مختلف از  200آسیب پذیري حداقل

D-Link ،Edimax ،Huawei ،TP-Link ،ZTE  وZyXEL 
 تسخیر مودم و در دست گرفتن کنترل آن         

 
 
 آسیب پذیري ناشی از پیکربندي نامناسبNAT-PMP ) 93آبان( 

 سازندگانانواع (جهان میلیون مودم در سرتاسر  1/2آسیب پذیري بیش از( 
 حملهDoS و سرقت اطالعات  

 خانگیتهدیدات بالقوه مودم هاي 
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 مروري بر جدیدترین  

 اخبار امنیتی  

 تبادل اطالعاتفضاي 
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 )گزارش آسیب پذیري(گزیده اخبار امنیتی 
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آسیب پذیر سرویس دهنده حافظه محتواي ربودن امکان 
مشتریان مالی اطالعات افشاي و بانک ها وب سایت 
مشتریان مالی اطالعات افشاي و آسیب پذیر آنالین خرید وب سایت هاي 
کارمندان عبور کلمه افشاي و سازمان ها الکترونیک پست سرویس دهنده هاي 
آن ها عبور کلمه افشاي و خانگی کاربران مودم 
 افراد پرسنلی اطالعات افشاي و سازمان ها دستمزد و حقوق سرویس دهنده هاي 
 
استان سطح در آسیب پذیر سازمان هاي نمونه 

و .......................... ،................................ مانند مطرح سازمان هاي از بسیاري ... 
 

 )HEART BLEED(آسیب پذیري خونریزي قلبی 
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امکان در اختیار گرفتن خط فرمان سیستم عامل لینوکس آسیب پذیر 
  نصب انواع بدافزار و درب پشتی 
تغییر داده ها/حذف 
تغییر تنظیمات شبکه و هدایت ترافیک به سوي مقصد دلخواه 
 میزبان به یک بات فعال و شرکت در حمالت سایبري سازمان یافتهتبدیل 
فعال سازي میکروفن و وب کم 
 
استان سطح در آسیب پذیر سازمان هاي نمونه 

و .......................... ،................................ مانند مطرح سازمان هاي از بسیاري ... 

 

SHELLSHOCK ،  لینوکسیسرویس دهنده تهدیدي براي میلیون ها 



23 

 دور و تسخیر کامل سیستماجراي کد از راه امکان 
 سیستمتسخیر کامل ارسال ترافیک مجعول به سوي سرور و 

دزدیدن اطالعات 
جاسوسی 
روشن نمودن میکروفن و وب کم 
..... 

شنود اطالعات رمز شده 

SCHANNEL ویندوزآسیب پذیري تمامی نسخه هاي  ؛ 
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 توسط شده رمز به ظاهر اطالعات شنود SSLv3 
صفحات اطالعات شنود https   

صفحات login بانک ها 
صفحات login الکترونیکی پست 

آنالین خرید سایت هاي در شده ردوبدل مالی اطالعات شنود 
... 
 
استان سطح در آسیب پذیر سازمان هاي نمونه 

مانند مطرح سازمان هاي از بسیاري ............................... 

POODLEسگ پشمالوي باهوش ؛!!! 
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 1393فروردین  19از تاریخ (عدم پشتیبانی توسط مایکروسافت( 
 
نتیجه  : 

وجود انبوهی از آسیب پذیري هاي امنیتی بدون وصله 
 
منبع(درصد از رایانه هاي سطح جهان  27/7نصب بر روي : در سطح جهان: NetApplications( 

 
استفاده تعداد زیادي دستگاه : در سطح کشورATM  از ویندوزXP 

 
 

 

 !!!در سطح کشور XPاستفاده گسترده از ویندوز 
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 سازمان ها درمدیریت آسیب پذیري فرایند پیاده سازي 
 

 راهکار چیست؟



2
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 مروري بر جدیدترین حمالت 
تبادل اطالعاتفضاي   
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استفاده از نادرترین تکنیک هاي به کار رفته در بدافزارهاي فضاي مجازي 
صرف زمان و هزینه بسیار 
 
 
کاربردهاگسترده اي از توانایی ها و داراي مجموعه ي (حمالت هدفمند طراحی براي : هدف( 

نظارت 
 جاسوسی 
سرقت اطالعات 
.... 
 
هنوز نامشخص: میزان آلودگی!!! 

 »استاکس نت«رجین؛ ویروسی پیشرفته تر از 
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 دزدین پنج فیلم اکران نشده و قرار دادن آن بر روي شبکه اینترنت 
 
  انتشار اسنادي مبتنی بر دستمزد مدیران ارشد سونی، اطالعات مالی شرکت و در ضمن

 آدرس و مشخصات کارکنان سونی  
 
انتشار یک فایل فشرده حاوي پسوردهاي تمامی سرورهاي سونی 

 
 

 SONY PICTURESهک شدن 
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ICANN: آدرس هاي به نام ها تخصیص مسئول IP 
 
لینک یک روي بر کلیک به تشویق و کارکنان براي مجعول ایمیل ارسال :حمله نحوه 

 عبور کلمه و نام بردن سرقت به و آلوده
 
محتویات دادن تغییر عدم Root Zone )است داشته هشدار جنبه تنها(. 

 

 ICANNهک شدن 
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چهار روز: بازه آلودگی 
 
میلیون کاربر اروپایی 2: تخمین آلودگی 

 
براي تولید دزدیدن توان محاسباتی رایانه ها : هدفBitCoin 

 بدافزارتبلیغات وب سایت یاهو؛ عامل انتشار 
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شدن هک Apple iCloud 
هالیوود هنرپیشه هاي خصوصی تصاویر افشاي 
 
 ساعت 9قطع شدن اینترنت کره شمالی به مدت بیش از 

عامل اصلی در هاله اي از ابهام 
 
فعالیت گسترده هکرهاي داعش در سطح جهان 

تغییر مرزهاي جنگی از حالت فیزیکی به حالت مجازي 
 
هک نمودن وب سایت اعالم زمان حرکت اتوبوس ها و قطارها در انگلستان 

 تونسگروهی مسلمان افراطی از کشور 

 سایر حمالت سایبري مهم 
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ترمینال هاي طریق از بانکی کارت هاي اطالعات دزدیدن :هدف POS 
 
عملکرد شیوه:   

پروتکل براي انتخابی ضعیف عبور کلمه هاي یافتن Remote Desktop بات شبکه تشکیل و 
ترمینال هاي به نفوذ براي بات شبکه از استفاده POS 
ترمینال درون اطالعات استخراج POS 
 
 

BRUTPOSتخلیه اطالعات یک بات نت براي  ؛POSها 
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 فن آوري اطالعاتکارشناسان پیش بینی 

سایبري در دهه آینده  حمالتموج گسترده   
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 در سازمان هاحادثه مدیریت فرایند پیاده سازي 
 

 راه کار چیست؟
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اطالعاتی و ارتباطی شبکه هاي افزون روز توسعه   
تکنولوژي این از استفاده با سازمان ها مختلف خدمات ارائه 
شبکه به زمان هر و لحظه هر در دسترسی 
خصوصی حریم انداختن مخاطره به براي مختلف انگیزه هاي وجود  

 سازمان ها اطالعات امنیت و کاربران
امنیتی مخاطرات رخداد در سهولت 

امنیتی چالش هاي به توجه بدون جدید تکنولوژي هاي از استفاده 
سازمان ها در امنیتی جامع نگرش نبودن روز به یا و نبودن مناسب 
آسیب پذیر نرم افزارهاي و سیستم عامل ها از استفاده 
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