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 .1کذ کارگاُ W03 :
 .2عٌَاى :شٌاسایي تْذیذات جذیذ در فضای سایبری با استفادُ از Honeypot
 .3چکیذَُ :ذف ایه کاسگاٌ آمًصضی ،آضىا کشدن مخاطبیه با تُذیذات اصلی مًجًد دس فضای سایبشی ي استفادٌ اص  Honeypotجُت ضىاسایی ي
مقابلٍ با ایه تُذیذات است .دس ایه ساستا ابتذا اصلی تشیه تُذیذات مًجًد دس ایىتشوت ي َمچىیه تُذیذات دس حال ظًُس سا معشفی کشدٌ ي سپس
بٍ بشسسی دقیق پذیذٌ  Botnetکٍ یکی اص مُمتشیه تُذیذات سایبشی است می پشداصیم .بعذ اص مشيس سيش َای مًجًد بشای کطف تُذیذات ي
حمالت ایىتشوتی ي َمچىیه رکش ضعف آوُا ،تکىًلًطی امىیتی  Honeypotسا بٍ طًس کامل معشفی ي بشسسی خًاَیم کشد .تکىًلًطی
 Honeypotیکی اص اصلی تشیه ابضاسَای محققان ي ساصمان َای امىیتی جُت ضىاسایی تُذیذات جذیذ سایبشی بًدٌ کٍ دس ایه کاسگاٌ بٍ طًس
کامل بشسسی ي وحًٌ ساٌ اوذاصی آن آمًصش دادٌ می ضًد .دس اوتُا ،یک سىاسیًی ياقعی اص حمالت کطف ضذٌ ي دادٌ َای جمع آيسی ضذٌ تًسط
 Honeypotسا بٍ طًس عملی آوالیض می کىیم.
 .4ارائِدٌّذُ:
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 .5زًذگيًاهِ ارائِدٌّذُ :آقای کشیمی داوطجًی مقطع کاسضىاسی اسضذ مُىذسی فىايسی اطالعات گشایص ضبکٍَای کامپیًتشی میباضىذ ي
َمچىیه مذاسک  CCNPي  LPICسا ویض اخز کشدٌاوذ .ایطان تاکىًن دس سابطٍ با مًضًع کاسگاٌ ،سمیىاس ي مقالٍَایی سا اسائٍ ي مىتطش ومًدٌاوذ.
 .6هخاطباى کارگاُ:
 oکاسضىاسان امىیت اطالعات ،مذیشان ضبکٍ ،مذیشان فىايسی اطالعات ي تمامی متخصصان ي عالقٍ مىذان امىیت اطالعات
 .7سرفصل:
o

معشفی تُذیذات مًجًد دس فضای سایبشی


o

حمالت  ،Drive-by downloadبات وت َا ( ،)Botnetsبذافضاس َا ي ...

بشسسی تُذیذَای سایبشی وً ظًُس ي گشایطات جذیذ
1

o

o

o

سيشَای ضىاسایی تُذیذات ي ضعف آوُا


سیستم َای تطخیص وفًر ،NSM ،ي ...



سيش َای کطف ي سدیابی بات وت

َاوی پات ()Honeypot


تعشیف َاوی پات ي کاسبشدَای آن



معشفی ي بشسسی کامل اوًاع َاوی پات



پیادٌ ساصی  Honeynetمجاصی

آوالیض سىاسیًیی اص دادٌ َای بٍ دست آمذٌ اص َاوی پات

 .8زهاى برگساریً :ینرٍز – سِشٌبِ  22شْریَر  – 1391ساعت  8الي 12
 .9پیشًیاز :وذاسد

برای اطالع از ًحَُ ثبتًام در ایي کارگاُ بِ ٍبگاُ  http://iscisc2011.um.ac.irهراجعِ ًوائیذ.
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