تَجٍِ :یژگیْبی روش ضذُ دس پبییي ثؼٌَاى

فشٍضٌذگبى هی ضًَذ .هطخع است وِ ایي سٍش

ٍیضگیْبی ػوَهی ثشای توبم آًتیٍیشٍسّبی هطشح

ػلوی ًیست.

دس ثبصاس ثَدُ وِ لضٍهب ثبیذ داضتِ ثبضٌذ ٍ اختػبظ
ثِ آًتیٍیشٍس خبغی ًذاسد.

آشىایی تا يیريس

ضوب وبسثشگشاهی ًیض هیثبیست ثش اسبس تحمیمبت
خَدتبى ٍ ثب تَجِ ثِ ًیبصتبى ثشًذ خبغی سا ثؼٌَاى

هیوٌٌذ .ایي ًطبًِّب ،ثِ ػٌَاى اثضاس ثشتشی

آًتی ٍیشٍس اًتخبة وٌیذ ٍ فمط تَجِ داضتِ

هحػَالت اص سَی تَلیذوٌٌذگبى ٍ یب سبیش افشاد

ثبضیذ وِ ثشای ثبال ثشدى اهٌیت خَد دس فضبی

ریٌفغ هَسد استٌبد لشاس هیگیشد .وثشت ایي هٌبثغ ٍ

هجبصی اص ًسخِ ّبی اغلی ٍ هؼتجش ضذٍیشٍس

ادػبی ولیِ تَلیذ وٌٌذگبى هحػَالت اهٌیتی هجٌی

استفبدُ وشدُ ٍ ثِ ّیچ ػٌَاى اص ًسخِ ّبی جؼلی

ثش ثْتشیي ثَدى،وبسثشاى سا ثب اثْبهبتی هَاجِ وشدُ

ٍ وشن ضذُ استفبدُ ًىٌیذ.

است .حتی دس هَاسدی  ،ثب استٌبد ثِ یه هشجغ ٍ

(قسمت آخر – اوتخاب یک
ضذ يیريس کارا ي مىاسة )

چبلص  :1وبسثشاى آًتیٍیشٍس اغلت ثِ دًجبل حل
هطىالت ٍیشٍس خَد ثَدُ ٍ فشغت تحمیك ٍ

حراست فىايري اطالعات داوشگاٌ

هختلفی الذام ثِ همبیسِ هحػَالت اهٌیتی وشدُ ٍ
ًتبیج آصهًَْبی خَد سا دس لبلت ًطبًِای خبظ اسائِ

چالشُاي مقایسٍ آوتیيیريسُا

تىظيم کىىذٌ :

چبلص  :2دس حبل حبضش سبصهبًْب ٍ ضشوتْبی

هٌجغ ٍاحذ ،سبصًذگبى صیبدی ادػبی ثشتشی هیوٌٌذ
وِ ایي هَسد اثْبهبت سا دٍچٌذاى هی وٌذ.
ساُ حل:

هطبلؼِ ٍ همبیسِ آًتیٍیشٍسْب سا ًذاسًذ .ثِ ٌّگبم

-1ػذم اػتوبد ثِ ادػبّبی فشٍضٌذگبى ،سبصًذگبى ٍ

تػوین گیشی دساًتخبة یه آًتیٍیشٍس هٌبست،

یب ًوبیٌذگبى آًتیٍیشٍسْب ٍ اتخبر یه سٍش ػلوی

هتبسفبًِ اغلت وبسثشاى ثِ جبی اتخبر یه سٍش
ػلوی ٍ تحمیك ٍ هطبلؼِ دس ویفیبت آًتیٍیشٍسْب،
دست ثِ داهبى ضٌیذُّب ٍ تَغیِّب ٍ تجلیغبت

-2تحمیك دس هَسد اػتجبس ٍ استمالل هشجغ آصهَى
گیشًذُ

وذام ضذٍیشٍس ثْتشیي است؟ ضبیذ اگش اص

ضذُ است داسد .آًچِ هسلن است ایي است وِ

اضخبظ گًَبگَى ثپشسین پبسخ ّبی هتفبٍتی

تجشثیبت ضخػی هب ،ثِ تٌْبیی ًویتَاًذ ثشای

دسیبفت ًوبیین .اهب اگش اص ّوبى اضخبظ ثخَاّین

ثشسسی توبهی ٍیژگیْبی یه آًتیٍیشٍس وبفی

دالیل ٍ هذاسوی ثشای اًتخبة خَد ثیبٍسًذ ،ثِ

ثبضذ .ثشای ثشسسی آًتیٍیشٍسْب ثِ غَست جبهغ،

احتوبل ثسیبس صیبد جَاة لبًغ وٌٌذُای دسیبفت

ًیبص ثِ آصهبیطگبّْبی هجْض ٍ هْوتش ایٌىِ ًیبص ثِ

ًىٌین .دلیل ایي هَضَع ثسیبس ٍاضح است ،اغلت

داًص اختػبغی آى هی ثبضذ  .خَضجختبًِ چٌذ

هب اص صاٍیِای جبًجذاساًِ ثِ ایي لضیِ هیًگشین،

سبصهبى دس سطح جْبى ٍجَد داسد وِ وبس آى

ضبیذ تٌْب هؼیبس هب ثشای اًتخبة ثْتشیي ضذٍیشٍس

اختػبغب همبیسِ آًتیٍیشٍسْب است.الجتِ ثشاسبس

تجشثِ چٌذیي سبلِ اص داضتي آى هحػَل خبظ

ًتبیج ایي سبصهبًْبً ،یض ًوی تَاى اػتوبد غذ دس غذ

یه ٍیژگی ثسیبس هْن دیگشَّ ،ش هػٌَػی

ثبضذ ٍ.ضبیذ ّن صحوت هطبلؼِ ٍ تحمیك سا ثش خَد

وشد چشاوِ یه ثشًذ دس آصهَى یه سبصهبى ستجِ

آًتیٍیشٍس استّ .وِ وبسثشاى ایي هطلت هؼشٍف"

سٍا ًذاضتِ ٍ اسبس اًتخبة خَد سا ثش ضٌیذُّب

هوتبص وست هی وٌذ ٍلی دس آصهَى سبصهبى دیگش

ٍیشٍسْب ّویطِ یه گبم اص ضذٍیشٍسْب جلَتش

هؼطَف هیداسین .اص ایٌشٍ ایٌگًَِ لضبٍتّب اسبسبً

دس ّوبى همطغ صهبًی ًوشُ هتَسط وست هی وٌذ

ّستٌذ" سا ثِ دفؼبت ضٌیذُاًذ .اهب ایي هطلت

پبیِ ػلوی ٍ تحمیمبتی ًذاضتِ ٍ ًویتَاى ثِ غحت

لزا ثبیذ ًتبیج چٌذیي سبصهبى سا گشد آٍسی ٍ ثبّن

ثیطتش دس هَسد ضذٍیشٍسْبی سٌتی وِ ضٌبسبیی

ٍ دسستی آى اػتوبد داضت.

همبیسِ وشد ٍ آًتی ٍیشٍسی وِ دس ػوذُ ًتبیج

آًْب ثش پبیِ الگَ هیثبضذ غبدق است.

اهب ضبیذ ایي پشسص ثشایتبى هطشح ضَد وِ پس ساُ
حل چیست؟ ثِ ساستی چگًَِ هی تَاى ثذٍى
لضبٍتی جبًجذاساًِ ثْتشیي (ٍ یب حذالل یىی اص
ثْتشیي هحػَالت آًتیٍیشٍس) سا اًتخبة وشد .دس

ّوضهبى ایي سبصهبى ّب ستجِ خَثی وست ًوَدُ اًذ
سا اًتخبة ًوَد ،چشا وِ آى ٌّگبم هی تَاى ادػب
وشد هحػَل اًتخبثی هب ٍالؼبً ضذٍیشٍس خَة ٍ
لبثل اطویٌبى است.

پارامترَاي مُم در ارزیاتی آوتیيیريسُا

ٍیژگیْبی هْن آًتیٍیشٍسْب سا هی تَاى ثِ دٍ
دستِ فٌی ٍ غیش فٌی دستِ ثٌذی وشد .اص دیذ فٌی،
یه آًتی ٍیشٍس دس دسجِ اٍل ثبیذ ثتَاًذ ٍیشٍسْب
سا ثِ خَثی تطخیع دّذ .ثبًیب ،یه ًشم افضاس
آًتیٍیشٍس ثبیذ سجه ثَدُ ٍ ووتشیي هٌبثغ
سیستوی سا اضغبل وٌذ.

ثب تَجِ ثِ سضذ غؼَدی ٍیشٍسْب ٍ ثب دسًظش گشفتي
ایٌىِ ،یه ٍیشٍس دس هذت صهبًی وِ سبصًذُ ضذ
ٍیشٍس دس حبل ضٌبسبیی آى هیثبضذ چِ غذهبتی
سا ٍاسد هی وٌذ ،ایي سٍش سٌتی جَاثگَ ًجَدُ ٍ

جَاة ثبیذ ثگَیین ایٌىبس ًیبص ثِ تحمیك ٍ ثشسسی

ًیبص ثِ یه ضذٍیشٍس َّضوٌذ ثیص اص پیص

ًتبیج آصهبیصّبی گًَبگَى وِ طی چٌذسبلِ ثشگضاس

ضشٍسی ثِ ًظش هیسسذ.استفادٌ از ًَش مصىًعی،

مسایایی ماوىذ سثک تًدن ي سرعت اسکه تاال را تٍ

 .4سشػت اسىي :اص دیذ غیش فٌی لذست تؼویش

* ػذم تخشیت فبیلْبی اغلی سیستن ٍ اطالػبت

َمراٌ دارد .صیشا دس سٍش سٌتی  ،اطالػبت ٍیشٍسْب

فبیلْبی آلَدُ است  ،هسبیلی ّوچَى ًذاضتي

ایجبد ضذُ تَسط وبسثش

دس ثبًه اطالػبتی ضذٍیشٍس رخیشُ هی ضَد .ثب

ثىذٍس اسسبل فبیلْب ٍ اطالػبت اص سیستن وبسثش ثِ

تَجِ ثِ ایٌىِ دس حبل حبضش ثیص اص ضص هیلیَى

ضشوت سبصًذُ آًتی ٍیشٍس هی ثبضذ

ًَع ٍیشٍس دس دًیب ضٌبسبیی ضذُ ،رخیشُ ایي
حجن ثبالی ٍیشٍسْب تجؼبتی هبًٌذ افت ضذیذ

.5آًتیٍیشٍسْبی

چٌذ

هَتَسُ-سٌگیي تشیي

آًتیٍیشٍسْبی جْبى

وبسایی سیستن (سٌگیي ثَدى) ٍ ػذم ضٌبسبیی
ٍیشٍسْبیی جذیذ سا ثِ ّوشاُ داسد دس حبلیىِ ،ایي
هطىل ثب َّش هػٌَػی لبثل حل ثَدُ
يیژگيُاي مُم یک ضذ يیريس کٍ سازماوُاي
جُاوی( VirusBulletinي  Comparativesي )....
آوُا را مًرد ارزیاتی قرار می دَىذ

ثِ تشتیت اّویت ػجبستٌذ اص:
 .1لذست ضٌبسبیی ثبال( لذستوٌذ ثَدى)
َّ .2ش هػٌَػی هطوئي دس جْت ضٌبسبیی
ٍیشٍسْبی ًبضٌبختِ جذیذ(َّضوٌذ ثَدى)
 .3ووتشیي تبثیش ثش وبسایی سیستن ( سجه ثَدى)

يیژگیَاي اوتخاب یک ضذيیريس کارآ ي مىاسة

* ٍاثگَیی فبیلْبی تخشیت ضذُ تَسط ضذٍیشٍس
* پبوسبصی وبهل فبیل
* ثبصیبثی اطالػبت وذضذُ تَسط ٍیشٍس
* گضاسش گیشی هذیشیتی جْت پیذا ًوَدى هٌجغ
آلَدگی ٍ وٌتشل وبسثشاى

 -1هطخػبت ػوَهی :
* ٍجَد اهٌیت دس طشاحی ًشمافضاس
* داضتي الیسٌس هؼتجش ٍ اغلی
* سَْلت دس ًػت ًسخِ ّبی هختلف حتی ًسخِ

* ػذم ٍجَد  Blackbox ٍ Backdoorدس ثشًبهِ
ضذٍیشٍس

سبصهبًی تحت ضجىِ
* پبوسبصی سشیؼتش
* سَْلت دس استفبدُ
* لبثلیت سفبسضی ًوَدى ًشمافضاس
* ػولىشد یب وبسآیی
* ٍجَد هشوضی ثَهی ثشای تحمیمبت سٍی
* صهبى پبسخ ثِ ٍیشٍسّبی جذیذ اػالم ضذُ اص

ٍیشٍسّبی سایبًِای

طشف هطتشی
*دس دستشس ثَدى وبسضٌبسبى ضذٍیشٍس ٍ تین
* پطتیجبًی ٍیشٍسّبی هٌطمِای

تحمیمبتی

* اسائِ پطتیجبًی هٌبست

* اضتشان سبالًِ

* پطتیجبًی اص طشیك ایویل

* اسائِ ووتشیي پیبم ثِ وبسثش ثخػَظ دس صهبى ثبصی

* ثشٍص سسبًی اطالػبت ٍیشٍسْب ثِ غَست خَدوبس

 -6پطتیجبًی ضذُ ثشای سیستن ػبهلّبی سایج

* داضتي اهىبًبت اضبفی هبًٌذ داضتي وٌتشل

* ثشٍص سسبًی ساثط وبسثشی ٍ هَتَس جستجَ ثِ

 -7دیگش ٍیژگی ّب:

ٍالذیي ٍ ....

غَست خَدوبس

* داضتي فبیشٍال لَی یب ثْیٌِ سبصی فبیشٍال

* ثشٍص سسبًی اطالػبت ٍیشٍسْب ثِ غَست دستی

سیستن ػبهل

* ثشٍص سسبًی ساثط وبسثشی ٍ هَتَس جستجَ ثِ

 -2لبثلیتّبی اسىي (پَیص یب وٌتشل):

غَست دستی

* پَیص ثالدسًگ (آًی)

* ولیِ اًَاع ثشٍص سسبًی ّب ٍلتی اًجبم هی گیشد

* پَیص ثش اسبس جذٍل صهبًی
* پَیص هىبضفِای
* پَیص دستی
* تخویي صهبى پَیص

ػولىشد سیستن سا تحت تأثیش لشاس ًذادُ ٍ ثتَاى
سبیش اهَسات سا ثشاحتی حیي ثشٍص سسبًی اًجبم داد.
 -4گَاّیٌبهِ ()Certification

* ّطذاس دس هَسد تْذیذات فشاگیش
* سبصگبسی سختافضاسی ٍ ًشمافضاسی سیستن ثب
ضذٍیشٍس اًتخبة ضذُ .
* تَاًبی ضٌبسبئی الگَسیتن ّبی ( . ) Heuristic
* تَاًبیی ضٌبسبئی اًَاع فبیلّب ثب فشهتّبی
هختلف .
* تَاًبیی ضٌبسبئی استّبی تشاٍا ،جبٍا اپلتّبی
هخشة ،اوتیَایىسّبی هضاحن ٍ اسىشیپتّبی

 -5پطتیجبًی فٌیّ ،ویطگی ٍ هَثش

هخشة.

* ساٌّوب/پبسخ ثِ سَاالت هتذاٍل /داًصهبى یب

* تَاًبیی پَیص ضویوِ ( . ) Email

* پَیص دس صهبى ثیىبسی سیستن

پبیگبُ داًص ()Knowledge Base

* گضاسش گیشی ٍ ثجت تبسیخچِ آى

* پطتیجبًی تلفٌی

 -3ثِ سٍص سسبًی :

* دٍسُّبی آهَصضی ثشای ًسخِ ّبی سبصهبًی

* لبثلیت ثشسسی فبیلّبی فطشدُ .

