
 دوره سفارشی مرکز عملیات امنیت

رخ خواهد داد. مکانیزم های پیشگیرانه که بر اساس نتایج ارزیابی  Incidentمهم نیست سازمان شما بزرگ است یا کوچک و یا اینکه در چه حوزه ای فعالیت می کند. دیر یا زود 

از تمامی رخداد ها نخواهند بود و  ریسک در سازمان شما پیاده سازی شده اند، نقش قابل توجهی در کاهش حجم رخداد های امنیتی دارند. اما این مکانیزم ها قادر به پیش گیری

( مداوم بوده و Compromiseسازمان ها در معرض آلودگی ) 2020ین مکانیزم ها متمرکز هستند. گارتنر پیش بینی می کند که تا سال متاسفانه همچنان اکثر سازمان ها روی ا

ن نیست که آیا یگر ایابد که مسئله دقادر نخواهند بود جلوی نفوذگران را در به جایگذاری نقاط دسترسی در شبکه خود بگیرند.  لذا پیشنهاد می کند ذهنیت به اینگونه تغییر ی

  Fireeyeم و یا خیر. طبق گزارش کمپانی سازمان آلوده خواهد شد و یا خیر، بلکه سوال اینجا است که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد و یا اینکه آیا در حال حاضر آلوده شده ای

روز است. البته طبق  177روز می باشد که این آمار در منطقه خاور میانه  101توسط مدت زمان تشخیص آلوده شدن یک سازمان )از زمان اولین فعالیت نفوذگر( به طور م

کاهش باید روی  روز می باشد که رقم بسیار باالیی است. لذا تمرکز اصلی سازمان ها 284مستندات الگریتم به عنوان یکی از وندور های معتبر این آمار به طور متوسط حدود 

بودجه  %80سازمان ها باید  2018زمان پاسخ در حد چند ساعت طی پروسه بلوغ مرکز عملیات امنیت می باشد. گارتنر پیشنهاد می کند که تا سال حداقل زمان تشخیص و حداقل 

 ست.بوده ا %20حدود  2015امنیتی خود را روی مکانیزم های تشخیص و پیشگیری سریع و کارآمد از رخداد ها سرمایه گذاری کنند که این رقم در سال 

ی از چالش های اساسی از طرف دیگر در سطح جهان و مخصوصا ایران با کمبود شدید نیروی متخصص در حوزه مرکز عملیات امنیت مواجه هستیم. جذب افراد متخصص به یک

و ها چالش های خود را نیز به همراه خواهد داشت چرا که سازمان ها تبدیل شده است. چرا که سازمان ها نیروهای تراز اول خود را معموال حفظ کرده و از سوی دیگر جذب این نیر

در حوزه نیروی انسانی  HPEندات با توجه به فرهنگ های سازمانی مختلفی که این افراد در آن رشد یافته اند، معموال بین آن ها برخورد هایی به وجود خواهد آمد. طبق مست

 تازه کار میباشد.بهترین حالت ترکیبی از نیرو های متخصص و نیروی های 

 ومرکز عملیات امنیت ترکیبی است یکپارچه از نیروی انسانی متخصص، تکنولوژی و فرآیند که هدف آن کاهش ریسک های سازمان ناشی از تهدیدات  SANSطبق اسناد 

ل، گزارش فرآیند های خوش تعریف وظیفه پیشگیری، تشخیص، تحلیحمالت سایبری می باشد. به عبارت دیگر تیمی از نیروهای خبره که با پشتیبانی یک تکنولوژی فوق العاده و 

 CNDمرکز عملیات امنیت به واسطه کاری که انجام می دهد تعریف می شود و وظیفه اصلی آن  Mitreدهی و پاسخ به رخداد های امنیتی را بر عهده خواهد داشت. بنا به تعریف 

 ی باشد.یا دفاع از شبکه در برابر فعالیت های غیر مجاز م

 سرفصل های دوره:

 نگاهی به وضعیت تهدیدات سایبری در جهان 

 چالش های پیش روی سازمان ها برای مواجهه با این تهدیدات 

 .مرکز عملیات امنیت چیست و چه کاری انجام می دهد 

  ،سیستم های مدیریت الگ( تکنولوژیSIEM)... همبسته سازی، نرمال سازی، غنی سازی و ، 

  نیاز )سنسور ها و الگ ها(داده های مورد 

  قابلیت های مورد انتظار از مرکز عملیات امنیت از جملهThreat Intelligence  وHunting 

  آگاهی محیطی یاSituational Awareness 

  تعریف الگ، رویداد و رویداد طبق منابع معتبر از جملهSANS  وNIST 

 یا   بررسی چرخه حیات حمالت سایبریKill Chain 

  نقش ها، شرح وظایف، مهارت ها و نیازمندی های آموزشی، انواع( نیروی انسانیTier )های نیروی انسانی 

  ،دسته بندی فرآیند ها، انواع فرآیند ها( فرآیند )نقش فرآیند ها 

 پیش نیاز های پیاده سازی مرکز عملیات امنیت 

 خلی و یا خارجی(مدل سازمانی مرکز عملیات امنیت )تیم متمرکز یا توزیع شده، دا 

 ).... انواع مدل های پیاده سازی  مرکز عملیات امنیت)مجازی، سرویس، و 

 ( 5*8یا  7*24انواع مدل های راهبری( 



  میزان اختیارات یاAuthority  مرکز عملیات امنیت در سازمان 

 ابزار ها و اهمیت مطلوبیت داده ها 

 اهمیت چابکی مرکز عملیات امنیت 

  اندازه و چابکی مرکز عملیات امنیتبرقراری توازن بین 

 عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب مرکز عملیات امنیت در یک سازمان 

  پیاده سازیIn-House و یا سرویس. کدام برای سازمان شما مناسب است؟ 

 بهترین مکان جهت قرار گیری مرکز عملیات امنیت 

  سلسله مراتبیمرکز عملیات امنیت 

 قابلیت های زیاد مرکز عملیات امنیت و یا قابلیت های محدود و با کارایی باال 

 مشخصه های یک مرکز عملیات امنیت در سطح جهانی 

 نیازمندی های یک تحلیل گر 

  موارد کاربردی یاUse Case 

 ( بلوغ، ارزیابیGap Assessmentو نقشه راه پیاده سازی مرکز عملیات امنیت ) 

 یی با کارکرد تعدادی از آشناSIEM  های معتبر جهان از جملهIBM QRadar ،McAfee  ،Splunk  وAlienVault USM 

 


