دانطکذه مهنذسی برق

Core Software Security
نگارش
فاطمه پیرمرادیان
ضماره دانطجویی:
5912059
مقطع :دکترا
استاد:
دکتر فانیان
ده سوال پروژه امنیت ضبکه

در رضته مهنذسی برق مخابرات (سیستم)
خردادماه 0955

سوال یک:
ٍظبیف کلیذی در طَل جلسِ  Discoveryدر تَسعِ اهٌیت چزخِی حیبت کذاماًذ؟
پاسخ:













ضٌبسبیی هٌبثع جْت ًیبسّبی اهٌیتی ضبهل قَاًیي هزثَطِ ،استبًذاردّب ،هقزرات ٍ ًیبسّبی
هطتزیبى.
ضٌبسبیی ّز گَاّیٌبهِ ٍ یب هجَس رسوی هَردًیبس.
ضٌبسبیی ّز ضخع ثبلث یب ًزمافشار هٌجع ثبس.
ضٌبسبیی کٌتزلّبی اهٌیتی رایج هَرد استفبدُ جْت تَسعِ.
ضٌبسبیی ٍ تعزیف هعیبرّبی اهٌیتی در ّز دٍ ضزایط تبکتیکی ٍاستزاتضیک.
تَسعِ یک چبرچَة اٍلیِ اس ًقبط عطف اهٌیت کلیذی ،اس جولِ چبرچَةّبی سهبًی.
تعزیف هسئَلیتّبی اهٌیتی تین اهٌیت ًزمافشار ،قْزهبًبى اهٌیت ًزم افشار،تَسعِ دٌّذگبى ،تین
حزین خػَغی ٍ ّز سْبم دار دیگز هَردًیبس جْت ثزقزاری اهٌیت در طَل فزایٌذ. SDL/SDLC
ضٌبسبیی ٍ هستٌذسبسی طزح اهٌیتی ًزم افشار ،هعوبری ٍ اهٌیت ضیَُّبی ثزًبهِ ًَیسی هَرد
استفبدُ
تست اهٌیت ٍ ارسیبثی تکٌیکّبیی کِ استفبدُ خَاّذ ضذ.
پخص کزدى یک فزایٌذ ارسیبثی اثزات پیص حفظ حزین خػَغی اسجولِ طجقِثٌذی اطالعبت،
ضٌبسبیی ضزایط خبظ جْت اًتقبلً ،گِ داری یب ایجبد اطالعبت ضٌبسبیی ضخػی ٍ ضٌبسبیی
هقذهبتی ّزگًَِ ًیبسّبی اهٌیتی.
در غَرت اهکبى ،هحػَل هػٌَعی پزٍصُ هبًٌذ غَرت جلسِ ،هختػزسبسی ٍ َّیت ًقص ثبیذ
استبًذارد ضَد ٍ ثِ تَسعِ دٌّذگبى ثزای ثزًبهِریشی هٌبست دادُ ضَد .ایي ثبیذ یک فزایٌذ هذاٍم
در  SDLثبضذ.

سوال دو:
تبثیز حزین خػَغی ضبهل چٌذ دستِ است؟

پاسخ:
 oخطز حزین خػَغی ثبال )(P1
 oخطز حزین خػَغی هتَسط ((P2
 oخطز حزین خػَغی پبییي)(P3

سوال سه:
عَاهل ٍ استبًذارّبی کلیذی ارسیبثی اهٌیت هَفقیت) (A1چیست؟
پاسخ:
 عاهل اول هوفقیت :دقت فعالیتهای بزناههریشیضده SDL
 عبهل دٍم هَفقیت :هطخػبت خطز هحػَل
 عبهل سَم هَفقیت :دقت پزٍفبیل تْذیذ

 عاهل چهارم هوفقیت :پوضص هقزرات هزبوطه و گواهیناهههای پذیزش
 عاهل پنجن هوفقیت :گستزه اهداف اهنیتی هوردنیاس بزای نزم افشار

سوال چهار:
پٌج گبم فزایٌذ هذلسبسی خطز تْذیذ را ًبم ثجزیذ؟
پاسخ:
-1
-2
-3
-4
-5

ضٌبسبیی اّذاف اهٌیتی
ثزرسی ًزم افشار
تجشیِ آى
ضٌبسبیی تْذیذّب
ضٌبسبیی آسیت پذیزی ّب

سوال پنج:
ّز حزف در  TRIDEثِ عٌَاى یک رٍش طجقِثٌذی تْذیذ ًطبىدٌّذُ کذام یک س اّذاف حولِ است؟
پاسخ:
 حقهباسی
 دستکاری
 انکار
 افطای اطالعات
 خودداری اسخدهات (هنع خدهات)
 تزفیع اهتیاس

سوال ضص:
 PASTAچیست؟
پاسخ:
 PASTAفزایٌذ ّفت هزحلِای است کِ در ثسیبری اس رٍشّبی تَسعِ ثزًبهِ کبرثزدی قبثل کبرثزد هَجَد
است ٍ اس ًَع  Platform - agnosticاست .ایي ًِ تٌْب اّذاف کست ٍکبر را ثب الشاهبت فٌی ّنتزاس هیکٌذ،
ّنچٌیي اسالشاهبت قبثل قجَل  ، accountتجشیٍِتحلیل کستٍکبر ٍ یک رٍیکزد پَیب جْت هذیزیت تْذیذ
پیزٍی هیکٌذ که ایي فزایٌذ در سبل  2111ثِ عٌَاى یک رٍش هذلسبسی تْذیذ ثزًبهِّبی جذیذ تَسعِ
یبفتِ ثب هبرکَ ٍ هَراًب ٍ Tony uceda velezارائِ ضذ.

سوال هفت:

ّفت گبم رٍش هذلسبسی تْذیذ  PASTAرا ًبم ثجزیذ؟
پاسخ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تعزیف اّذاف
تعزیف قلوزٍ فٌی
ًزمافشار تجشیِ
تجشیِ ٍتحلیل تْذیذ
تجشیِ ٍتحلیل ضعف ٍ آسیتپذیزی
هذلسبسی حولِ
ریسک ٍ تحلیل اثزات

سوال هطت:
 CVSSچیست؟
پاسخ:

یکی دیگز اس رٍشّبی ارسیبثی ثسیبر رایج کِ ثِ طَر گستزدُ تَسط تینّبی ٍاکٌص حبدثِ )ٍ (PSIRT
گزٍُّبی اهٌیتی ًزم افشار داخلی جْت طجقِثٌذی آسیتپذیزیّبی ًزم افشار کطف ضذُ خبرجی ایجبد ضذُ
است ،سیستن اهتیبسدّی آسیتپذیزی هطتزک دٍلت ) (VSSاست .ضَرای هطَرتی سیزسبخت هلی )،(NIAC
 CVSSرا هبهَریت داد کِ چبرچَة افطبی آسیتپذیزی جْبًی را حوبیت کٌذ CVSS .در حبل حبضز تَسط
اًجوي جَاثگَیی حبدثِّب ٍ تینّبی اهٌیتی ) (FIRSTحفظ ضذُ است ٍ ایي یک تالش هطتزک ثب ضزکتّبی
سیبدی ،اس جولِ  ،CERT/CCسیستنّبی  ،DHS/MITRE eBay ،Ciscoسیستنّبی اهٌیتی ایٌتزًت،
هبیکزٍسبفت ٍ Qulays ،سیوبًتیک است.

سوال نه:

 OCTAVEچیست ٍ چٌذ رٍش دارد؟
پاسخ:
( OCTAVEعولیبت تْذیذ ثحزاًی ،دارایی ٍ ارسیبثی آسیتپذیزی ) یک رٍش خطرز ثسریبر پیدیرذُ ًطربت
گزفتِ اس هَسسِ هٌْذسی ًزم افشار داًطگبُ  )SEI( Carnegimeاست کِ در ّوکبری ثب تین ٍاکرٌص اضرطزاری
کبهپیَتز  SEIهیثبضذ OCTAVE .رٍی خطز سبسهبًی توزکش هیکٌذ ٍ ًِ خطز فٌی .ایي ضربهل هجوَعرِای اس
اثشارّب ،تکٌیکّب ٍ رٍشّب ثزای ارسیبثی استزاتضی اهٌیت اطالعبت هجتٌی ثز ریسک است.
سِ رٍش ٍ OCTAVEجَد دارد:
 -1روش  OCTAVEاصلی ،که به ضکل پایهای بزای  OCTAVEبدون دانص است.
 ،OCTAVE-S -2بزای ساسهانهای کوچکتز.
 ،OCTAVE-Allegro -3یک رویکزد کارآهد بزای ارسیابی اهنیت اطالعات است.

سوال ده

چْبر رٍش جْت ثیبى تْذیذات ٍ ثزًبهِ ریشی در جْت کبّص خطزّب کذام اًذ؟
پبسخ:
 طزاحی هجدد فزایندها بزای اس بین بزدن تهدید.
 اعوبل یک کبّص استبًذارد ثِ عٌَاى تَغیِّبی کلی.
 اختزاع یک استزاتضی جذیذ کبّص ( هخبطزُآهیش ٍ ٍقتگیز).
 قجَل آسیجت پذیزیّب ثب خطز کن ٍ تالش ثبال ثزای تعویز آىّب.

