بسمٍ تعالي

جسئیات برگساری کارگاٌَای آمًزشي َشتمیه کىفراوس بیهالمللي اوجمه رمس ایران
http://iscisc2011.um.ac.ir

 .1کذ کارگاٌ W11 :
 .2عىًان :تحلیل بذافسارَا
 .3چکیذٌ :اهزٍسُ اًَاع هختلفی اس تذافشارّا اس قثیل ٍیزٍسّا ،کزمّای ایٌتزًتی ،اسةّای تزٍی ،تاتًتّا ،رٍتکیتّا ٍ جاسَسافشارّا ٍجَد
دارد کِ تا اّذاف گًَاگَى شاهل تخزیة ،جوغآٍری اطالػات ،جاسَسی صٌؼتی ٍ دستزسی غیزهجاس تِ هٌاتغ یک سیستن کاهپیَتزی تَلیذ
هیشًَذ .تٌاتزایي تحلیل تذافشارّا اس اّویت سیادی تزای افزاد ٍ ساسهاىّای هختلف تزخَردار است .ػوذتا اس دٍ رٍیکزد تحلیل ایستا ٍ تحلیل پَیا
تزای ایي هٌظَر استفادُ هیشَد .در تحلیل ایستاّ ،ذف تزرسی رفتار کلی یک تذافشار تذٍى ًیاس تِ اجزای آى است .در صَرتی کِ در تحلیل پَیا،
تذافشار در یک هحیط شثٍِاقؼی اجزا شذُ ٍ ًحَُ تؼاهل آى تا سیستن هیشتاى هَرد تزرسی قزار هیگیزد .تاتًتّا تِ ػٌَاى یکی اس خطزًاکتزیي
اًَاع تذافشارّا شٌاختِ هیشًَذ .چزخِ حیات ّز تات ًت شاهل سِ هزحلِ اًتشار ،فزهاى ٍ کٌتزل ٍ ،حولِ است .در هزحلِ اًتشار ،هْاجن تا
آلَدُساسی تؼذاد سیادی اس هیشتاىّای آسیةپذیز ،آى هیشتاىّا را تِ تات تثذیل کزدُ ٍ شثکِای اس تاتّا را تزای خَد ایجاد هیکٌذ .در هزحلِ
فزهاى ٍ کٌتزل ،تا ارسال فزاهیي تاتّا را اس راُ دٍر ّذایت کزدُ ٍ در هزحلِ حولِ ،اًَاع هختلفی اس حوالت را تِ صَرت ّواٌّگ ٍ تا قذرت
تخزیثی تسیار تاال تز رٍی قزتاًی ساسهاًذّی هیکٌذ.
 .4ارائٍدَىذگان:
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داًشگاُ تزتیت هذرس
آسهایشگاُ تخصصی آپا
داًشگاُ فزدٍسی هشْذ

 .5زوذگيوامٍ ارائٍدَىذگان :آقای آتادی ػضَ ّیات ػلوی داًشگاُ تزتیت هذرس ٍ داًشآهَختِ دکتزی هٌْذس کاهپیَتز گزایش ًزمافشار اس
داًشگاُ تزتیت هذرس هیتاشٌذ .سهیٌِ تخصصی ایشاى اهٌیت اطالػات است ٍ پزٍصُّای هختلفی را تاکٌَى در ایي سهیٌِ اًجام دادُاًذ .دکتز
آتادی هذیز ػولیات آسهایشگاُ تخصصی آپا داًشگاُ فزدٍسی هشْذ ًیش هیتاشٌذ.
آقای یحییسادُ داًشجَی کارشٌاسیارشذ هٌْذسی کاهپیَتز داًشگاُ تزتیت هذرس هیتاشٌذ کِ فؼالیتّایی در حَسُ افتا اًجام هیدٌّذ.
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آقای ًواسیخَاُ ًیش اس اػضای تین ػولیات آسهایشگاُ تخصصی آپا داًشگاُ فزدٍسی هشْذ هیتاشٌذ.
 .6مخاطبان کارگاٌ:
 oکارشٌاساى ٍ هذیزاى شثکِ ٍ اهٌیت اطالػات
 .7سرفصل:


هؼزفی اًَاع تذافشارّا
ٍ oیزٍسّا ،کزمّای ایٌتزًتی ،اسةّای تزٍی ،تاتًتّا ،رٍتکیتّا ،جاسَسافشارّا



تاتًتّا
 oچزخِ حیات تاتًتّا
 oهکاًیشم فزهاى ٍ کٌتزل
 oاًَاع تاتًتّا (تاتًتّای هتوزکش ،غیزهتوزکش ٍ تزکیثی)
 oهثالّایی اس تاتًتّا ()Waledac ٍ Storm ،PhatBot ،SDBot ،AgoBot
 oتاتًتّای ًسل آیٌذُ
ً oوایش ػولی تاتّای HTTPBot ٍ RBot



تحلیل پَیای تذافشارّا
 oهزاحل ایجاد آسهایشگاُ تحلیل تذافشارّا
 oتحلیل پَیا در هحیط ٍیٌذٍس (ًظارت تز پزداسُّا ،فایلّا ،اتصاالت شثکِ ،رجیستزی ٍ غیزُ)
 oتحلیل پَیا در هحیط لیٌَکس (ًظارت تز پزداسُّا ،فایلّا ،اتصاالت شثکِ ٍ غیزُ)



هٌْذسی هؼکَس ٍ تحلیل ایستای تذافشارّا
 oاصَل هٌْذسی هؼکَس
 oتکٌیکّای هثْنساسی ٍ رفغ اتْام
 oرٍتزداری اس حافظِ
 oقالة فایلّای PE
 oهٌْذسی هؼکَس یک تذافشار



تحلیل کزم ایٌتزًتی استاکسًت

 .8زمان برگساری :تمامريز – سٍشىبٍ  22شُریًر  – 1391ساعت  8الي 18
 .9پیشویاز :آشٌایی تا ستاى اسوثلی ٍ اصَل سیستنّای ػاهل

برای اطالع از وحًٌ ثبتوام در ایه کارگاٌ بٍ يبگاٌ  http://iscisc2011.um.ac.irمراجعٍ ومائیذ.
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