
1 2 3
4

5

6

7

8

9

10
111213

14

15

16

17

18

19

20

موجودی و کنترل دارایی های سخت افزاری

تمام دستگاه های سخت افزاری موجود در شبکه را به نحو موثری از طریق ایجاد لیست موجودی، 

پایش مستمر و کنترل تغییرات، مدیریت کنید تا فقط دستگاه های مجاز امکان دسترسی داشته باشند. 

الزم است دستگاه های غیرمجاز و کنترل نشده، شناسایی شده و از امکان دسترسی آنها جلوگیری شود.

CoreInspect 862

CSC1
موجودی و کنترل دارایی های نرم افزاری

تمام نرم افزارهای موجود در شبکه را به نحو موثری از طریق ایجاد لیست موجودی، پایش مستمر و کنترل 

تغییرات، مدیریت کنید تا فقط نرم افزار های مجاز امکان نصب و اجرا داشته باشند. الزم است نرم افزارهای

غیرمجاز و کنترل نشده شناسایی شده و از نصب و اجرای آنها جلوگیری شود. 

CoreInspect 1053

CSC2
مدیریت پیوسته آسیب پذیری  ها

به منظور شناسایی آسیب  پذیری ها، ترمیم نقاط ضعف و کاهش فرصتهای سوء استفاده برای مهاجمان 

الزم است به طور مستمر عمل پویش آسیب پذیری ها انجام شود.

CoreProtect 772

CSC3

جمع آوری، پایش و تحلیل الگهای سیستم ها

نسبت به جمع آوری، مدیریت و تحلیل الگهای سیستم ها به منظور کشف، درک و یا بازیابی وضعیت 

سازمان قبل از حمالت امنیتی اقدام نمائید.

CoreLog CoreTIS 871

CSC6

محافظت از ایمیل و مرورگر وب

با توجه به تعامالت کاری زیاد کاربران با سیستم های ایمیل و مرورگرهای وب و تالش مهاجمان برای حمله 

از طریق این سیستمها، الزم است که میزان و فرصت حمله برای مهاجمان از بین بروند.

CoreLog CoreTIS 1092

CSC7

دفاع در برابر بدافزارها

نصب، گسترش و اجرای کدهای مخرب را در نقاط مختلف سازمان کنترل کنید و در عین حال با بهینه سازی 

استفاده از سیستم های خودکار بروزرسانی، استحکام دفاعی سازمان را افزایش دهید.

CoreLog CoreTIS 883

CSC8

پیکربندی امن برای ابزارهای شبکه ای مانند فایروالها، روترها و سوئیچ ها

با استفاده از یک مدیریت مستحکم  پیکربندی، پیکربندی ایمن دستگاه های زیرساختی شبکه را به نحو 

موثری از طریق پایش مستمر، گزارش دهی و کنترل تغییرات، پیاده سازی و مدیریت کنید و بدین ترتیب 

از سوء استفاده مهاجمان از سرویس ها و تنظیمات آسیب پذیر جلوگیری کنید.
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CSC11
دفاع مرزی

با تمرکز بر روی بخشهای آسیب پذیر، جریان اطالعات در حال انتقال میان شبکه هایی با سطوح مختلف 

اعتماد را شناسایی و کنترل کنید.
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CSC12

CoreTIS

حفاظت از اطالعات
این حفاظت به مجموعه ای از فرآیندها و ابزارهایی اشاره دارد که برای جلوگیری از سرقت داده ها، کاهش 

اثر داده های سرقت رفته و اطمینان از حفظ حریم و تمامیت اطالعات حساس مورد استفاده قرار می گیرند.
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CSC13

CoreProtect CoreFlow

کنترل دسترسی بیسیم
این کنترل اشاره به مجموعه ای از فرآیندها و ابزارهایی دارد که به منظور رصد، کنترل، منع و تصحیح 

استفاده ایمن از شبکه های WLAN، Access Pointها و کالینتهای بیسیم مورد استفاده قرار می گیرند.
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CSC15

CoreInspect CoreProtect

کنترل و نظارت بر حسابهای کاربری
به منظور کاهش فرصتهای حمله برای مهاجمان بصورت مستمر، ایجاد، بکارگیری، تعلیق و حذف حسـابهای 

کاربری را در نرم افزارها و سیستم های مختلف بررسی کنید. 
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CSC16

CoreIAM CoreLog

اجرای یک برنامه آموزشی و آگاهی رسانی امنیتی
برای تمام نقش های کارکردی در سازمان (با اولویت بخشهایی که برای کسب و کار سازمان حیاتی محسوب 

می شوند) دانش، مهارت ها و استعدادهای مخصوص مورد نیاز برای دفاع از سازمان را شناسایی کرده 

و یک برنامه یکپارچه را به منظور ارزیابی، شناسایی شکاف ها، اصالح از طریق سیاست ها، برنامه ریـزی

سازمانی آموزش و آگاهی توسعه داده و اجرا نمائید.
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CSC17

مدیریت و پاسخ به حوادث امنیتی
از طریق توسعه و استقرار یک زیرساخت مناسب پاسخ به حوادث (شامل، طراحی، تعریف نقشها، آموزش 

ارتباطات و نظارت مدیریتی) از اطالعات سازمانی و همینطور شهرت و اعتبار سازمان محافظت کنید. 

بواسطه این زیرساخت، امکان مدیریت موثرتر حمالت منجر به خسارت، ریشه کن کردن زمینه های 

حضور مهاجمان و از همه مهمتر حفظ تمامیت شبکه و سیستم ها میسر می گردد.
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CSC19

CoreFlow

تست نفوذ و آزمونهای تیم قرمز
با شبیه سازی اهداف و اقدامات یک مهاجم، قدرت کلی دفاعی سازمان (فناوری، فرآیندها و افراد) را آزمایش کنید.
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CSC20

امنیت برنامه های نرم افزاری
به منظور ممانعت، شناسایی و  اصالح ضعف های امنیتی، چرخه عمر امنیتی تمامی نرم افزارهایی که در

داخل سازمان توسعه می یابند یا توسط سازمان خریداری می شوند را کنترل کنید.
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CSC18

CoreInspect

دسترسی کنترل شده برمبنای نیاز (ضرورت) به دانستن
این کنترل اشاره به مجموعه ای از فرآیندها و ابزارهایی دارد که به منظور رصد، کنترل، منع و تصحیح 

دسترسی ایمن به دارایی های حیاتی (مانند اطالعات، منابع و سیستم  ها) مورد استفاده قرار می گیرند.  

این کنترل براساس سمت رسمی افراد، رایانه ها و برنامه هایی است که نیاز و حق دسترسی به دارایی های 

حیاتی را بر مبنای طبقه بندی مصوب دارند.   
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CSC14

CoreIAM

استفاده کنترل شده از مجوزهای دسترسی مدیریتی

این کنترل اشاره به مجموعه ای از فرآیندها و ابزارهایی دارد که به منظور رصد، کنترل، منع و تصحیح 

استفاده در بکارگیری، تخصیص و پیکربندی مجوزهای مدیریتی در سیستم ها، شبکه، و برنامه های 

کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند. 
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CSC4

CoreProtect

پیکربندی امن برای سخت  افزارها و نرم افزارها بر روی دستگاه های موبایل، لپ تاپ ها، 

ایستگاه های کاری و سرورها

با استفاده از یک مدیریت پیکربندی مستحکم، پیکربندی امنی را برای دستگاه های موبایل، لپ تاپ ها، 

سرورها و ایستگاه های کاری پیاده سازی و مدیریت کنید. تا از این طریق از بهره برداری و سوءاستفاده 

مهاجمان از آسیب پذیری سرویس ها و تنظیمات موجود در شبکه و سیستم ها، جلوگیری کنید.
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CSC5

CoreProtect

CoreProtect

CoreProtect

محدود کردن و کنترل پورت های شبکه، پروتکل ها و سرویس ها

به منظور کاهش فرصت های بالقوه سوءاستفاده برای مهاجمان، استفاده عملیاتی مداوم از پورت ها 

پروتکل ها، و سرویس ها را بر روی دستگاه های شبکه ای به نحو موثری از طریق پایش مستمر و کنترل 

تغییرات، مدیریت کنید.
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CSC9

CoreInspect

قابلیت بازیابی اطالعات

از فرآیندها و ابزارهای مناسب (به شرط بازیابی حتمی و به موقع) برای تهیه بک آپ استفاده کنید.
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CSC10

BehinRahkar Group CIS20اولین پلتفرم امنیتی ایران مبتنی بر کنترلهای 

An organization with moderate resources
and cybersecurity expertise to implement
Sub-Controls

Implementation Group 2
An organization with limited resources
and cybersecurity expertise available to
implement Sub-Controls

Implementation Group 1
A mature organization with significant
resources and cybersecurity experience
to allocate to Sub-Controls

Implementation Group 3
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CIS CSC 20 یا کنترل های امنیتی حیاتی که توسط موسسـه (CIS Center for Internet Security) منتشـر می شوند، بهترین دستورالعمل های اجرایی برای امنیـت سایبری هستند. این کنتـرل ها به گونـه ای طراحـی 

شـده اند تا امکـان انجام کلیـه فعالیت های تامین امنیت در الیه های مختلف پیاده سازی، اجرا و نظارت فراهم شود. به دلیل تمرکز بر خودکارسـازی، با اجرای این کنترل ها میزان خطای انسـانی به شدت کاهش می یابد. 

کنترل های CIS 20 نه تنها یک نقشه راه جامع و برنامـه مدون برای تضمین امنیت در سازمان ارائـه می دهنـد بلکه تمامی فعالیت های سازمان را بر اساس بودجه و نیاز مرتبط اولویت بندی کرده و امکان مقابله و کنترل کلیه 

تهدیدات شناخته شده را فراهم می آورند.
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