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دوره آموزشی معرفی 

:عنوان دوره

سایبريفعال دفاع: فارسی
Cyber:انگلیسی Active Defence

:درباره دوره

توانند تضمین هاي امنیتی هم نمیهایی با بهترین زیرساختامروزه با گسترش تهدیدات و مخاطرات امنیتی، حتی سازمان

پیوندند، براي یک که حوادث امنیتی به وقوع میهنگامی. ه آنها رخ نخواهد دادکه اقدامات یا عملیات بدخواهانه بر روي شبککنند

تحلیل و سرعت تشخیص، . داشته باشدبه آن حمالتپاسخگوییچنیندفاع و همسازمان، حیاتی است که راهکار مؤثري براي

حادثه را آن هزینه بازیابی از را محدود سازد،ارت ناشی از حادثه خستواندکه میخگویی سازمان به حوادث امنیتی عالوه بر اینپاس

.دهدمینیز به شدت کاهش 

سازي هاي مورد نیاز را جهت طراحی، پیاده، مخاطبان ضمن آشنایی با حمالت پیشرفته سایبري، مهارتآموزشیدر این دوره

در برابر مخاطرات و تهدیدهاي امنیتی هاتوانند از سازمانگرفته و میفرا،هاي سازمانیشبکهامنیت و مدیریت اجزاي کلیدي 

.کنندمحافظت پیشرفته 

:اهداف دوره

در برابر حمالت سایبريو فعال استحکام بخشی اجزاي شبکه به منظور دفاع متمرکزهاي آشنایی با روش-1
حمالت سایبريانواعتأثیرجلوگیري و کاهش هاي آشنایی با روش-2
ت سایبريهاي کشف و پاسخ به حمالآشنایی با روش-3
اي سازمانیهاي رایانههاي طراحی و پیکربندي امن شبکهآشنایی با روش-4

:مخاطبان دوره

مدیران، راهبران و کارشناسان فناوري اطالعات و امنیت
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یت اطالعاتمشاوران امن

سایر عالقمندان به مباحث امنیت اطالعات

:مدت زمان دوره

)روز2(ساعت16

:محتویات دوره

آشنایی با مفاهیم کلیدي امنیت اطالعات
هاهاي نفوذ به سازمانآشنایی با حمالت سایبري و روش
آشنایی با اصول دفاع سایبري
هاي دفاع سایبريهاي ارزیابی فناوريروش
 هاي امنیتیمشیخطسازي و پیادهتوسعه تدوین، چگونگی

oنهاي سازمات تعادل میان مخاطرات و نیازمندينحوه رعای
oنحوه شناسایی اهداف تضمین امنیتی
oهاي امنیتینحوه انتخاب فناوري

هاي امنیتی مناسب براي سازمانانتخاب فناوريراهکارهاي
امنیتیهاي هاي نصب و پیکربندي فناوريروش

oدیواره آتش
چگونگی پیکربندي دیواره آتش براي پشتیبانی از خدمات بیرونی

 پشتیبانی از خدمات عمومی)HTTP & SMTP(

 پاالیش و مسدودسازي محتواي خطرناك
 رمزنگاري شدههايترافیکپاالیش
هاي پیچیده مدیریت سرویس)VOIP, Audio & Video(

ارایه خدمات ایمن بیرونیسازوکار
هاي عمومی قابل دسترسسازي سرویس دهندهپیاده
براي مناطق نه چندان حفاظت شدهامنایجاد یک معماري)DMZ(

هاي مجوزدهی دسترسی به خدمات داخلیروش
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سازي سرویس نام دامنه سفارشی)DNS(هاي دیواره آتشبراي معماري
 پیکربندي سرویس ترجمه آدرس شبکه)NAT(
هاي کاربردي و کاربرانهاي کنترل دسترسی براي برنامهایجاد لیست

oهاي تشخیص و جلوگیري از نفوذسیستم
لوگیري از نفوذجتشخیص وهاي بکارگیري سیستم

سازمانشبکهمعماري هاي تشخیص و جلوگیري از نفوذ در ستمیابی سیمکان
در حالت پنهانقراردهی حسگرهاي عملیاتی

 نفوذ در سازمانکشف
در شبکه اي چند الیههاي تشخیص و جلوگیري از نفوذ سلسله مراتبی طراحی سیستم

سازمان
ري از نفوذ توزیع شدههاي تشخیص و جلوگیمدیریت یکپارچه سیستم

هشدارهاي امنیتی
کاهش خطاهاي مثبت و منفی
اعتباربخشی رویدادها و تشخیص حمالت

فرایندهاي پاسخ فعال به رویدادها و حوادث
oضد بدافزار
oضد ویروس

هاي خصوصی مجازي پیکربندي کاربران راه دور شبکه)VPN(
هاي ایجاد تونلVPN

2الیه زنیتونلپروتکل یبانی از کاربران راه دور باتپش)L2TP(
3الیه زنی تونلپروتکل هاي راه دور با صال سایتات)IPSec(

 کاربريهاي راه حلتوسعه
ارزیابی کاربران راه دورVPN

کاربران راه دور سنجی سازي سازوکارهاي هویتپیادهVPN

هاي هاي احراز هویت تونلالگوریتمVPN

هاي سازي تونلمهاي رمزنگاري و درهالگوریتمVPN

هاي تونل زنیارزیابی امنیتی پروتکل
هاي هاي حفاظت از تونلروشVPN

سخت افزاريها و تجهیزاتفناوريVPN

هاي دیجیتال از طریق مدیریت گواهینامهPKI
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 سازي اجزاي دفاعی سازمانیکپارچهاصول
هاي کاهش تأثیر حمالت سایبريروش
کههاي امنیتی شبمعماريبررسی
هاي دفاع عمقیروش
هاي عملیاتی سازمانسازي سیستمهاي اجرایی مقاوموشر

:هاي دورهویژگی

امکان صدور گواهینامه معتبر حضور در دوره آموزشی
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