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Zero Trustاعتماد صفر( چیست؟( 

Zero Trust  یک چارچوب امنیتی است که همه کاربران را، چه در داخل و چه خارج از شبکه سازمان، قبل از ایجاد

یک مدل امنیتی فناوری اطالعات  Zero Trust کند. به عبارت دیگرها احراز هویت میها و دادهدسترسی به برنامه

خواهد به منابع موجود در یک شبکه دارد که می است که نیاز به تأیید هویت دقیق برای هر شخص و دستگاهی

توانند ها میای وجود ندارد. شبکهکند که هیچ حاشیه سنتی شبکهفرض می Zero Trust .خصوصی دسترسی پیدا کند

 .محلی، در ابر یا ترکیبی از منابع در هر کجا و هر مکان باشند

 ، و اخیرا  Forrester eXtended  ،Gartner's CARTA های مختلف صنعت ماننداین چارچوب با دستورالعمل

NIST 800-207های امنیتی فعلی برای اولین بار در هر نقطه از ، به عنوان راهی مطلوب برای رسیدگی به چالش

 .جهان، در زمینه ابر تعریف شده است

 Zero Trust چارچوب

 چند عاملی، مدیریت هویت و دسترسیهای پیشرفته مانند احراز هویت اجرای این چارچوب ترکیبی از فن آوری

(IAM)حفاظت از هویت و فناوری امنیت نسل آخر برای تأیید هویت کاربر و حفظ امنیت سیستم است ،. Zero Trust 

ها و نقاط پایانی ها، ایمن سازی ایمیل و تأیید بهداشت داراییتوسعه یافته همچنین مستلزم در نظر گرفتن رمزگذاری داده

 .ها استها به برنامهآن قبل از اتصال

Zero Trust  فاصله قابل توجهی از امنیت شبکه سنتی دارد. رویکرد سنتی به طور خودکار به کاربران و نقاط نهایی

دهد و کند و سازمان را در معرض خطر بازیگران داخلی مخرب و اعتبار سرکش قرار میدر محیط سازمان اعتماد می

ای را در داخل داشته باشند. این مدل با دهد دسترسی گستردهطر افتاده اجازه میهای غیر مجاز و به خبه حساب

 .های تحول کسب و کار تاریخ )و در برخی موارد منسوخ( شدمهاجرت ابری طرح

خواهد که به طور مداوم نظارت و تأیید کنند که یک کاربر و دستگاه ها میاز سازمان Zero Trust بنابراین معماری

های مناسب هستند. این امر مستلزم آن است که سازمان کلیه خدمات و حسابهای ممتاز ارای امتیازات و ویژگیها دآن

شوند، ایجاد کند. تأیید اعتبار یکبار کافی نیست، هایی را در مورد آنچه و کجا متصل میخود را بداند و بتواند کنترل

 .هستند های کاربر همه در معرض تغییرزیرا تهدیدها و ویژگی
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، های سازمانی یا ابری شماها باید اطمینان حاصل کنند که قبل از اجازه اتصال به هر یک از داراییدر نتیجه، سازمان

 Zero Trust هایشوند. به همین دلیل است که اجرای سیاستم بررسی میهای دسترسی به طور مداوتمام درخواست

 :های کاربر مانند موارد زیر استمتکی به قابلیت مشاهده در زمان واقعی در اعتبار و ویژگی

 هویت کاربر و نوع اعتبارنامه )انسانی ، برنامه ای( •

 شماره و امتیازات هر اعتبارنامه در هر دستگاه •

 برای اعتبارنامه و دستگاه )الگوهای رفتاری( اتصاالت معمولی •

 نوع سخت افزار و عملکرد سخت افزار •

 موقعیت جغرافیایی •

 های سیستم عاملنسخه •

 پروتکل احراز هویت و خطر •

 نسخه سیستم عامل و سطوح وصله •

 های نصب شده در نقطه پایانیبرنامه •

 هشناسایی امنیت یا حادثه از جمله فعالیت مشکوک و شناسایی حمل •

ها را برای جلوگیری از حمالت احتمالی ارزیابی کرده و ها باید ساختار شبکه خود و امتیازات دسترسی به آنسازمان

، هویت یا تواند شامل تقسیم بندی بر اساس انواع دستگاهدر صورت بروز نقض، تأثیر آن را به حداقل برسانند. این می

به کنترل کننده دامنه باید همواره به چالش  RPC یا RDP ای مشکوک مانندهتوابع گروه باشد. به این معنا که پروتکل

 .کشیده شوند یا به اعتبارهای خاص محدود شوند

ها و از همه حمالت از اعتبارنامه یا سوء استفاده در شبکه است. با حمالت مداوم جدید علیه اعتبارنامه %80بیش از 

و  CASB ، محصوالت از نوعها شامل امنیت ایمیلها و دادهبارنامههای اضافی از اعتحفاظت های رمز عبورهش

کند و از ها و قوانین سازمانی جلوگیری میشود که از امنیت بیشتر رمز عبور، یکپارچگی حسابهای وب میدروازه

 .کندجلوگیری می IT اجتناب از خدمات سایه پر خطر

، Forrester Research درواگ، تحلیلگر و اندیشه پردازتوسط جان کین "Zero Trust" اصطالح :نکته تخصصی

نقطه نظر پیشگامانه او بر این  .شودمطرح شده است و از شعار "هرگز اعتماد نکنید، همیشه تأیید کنید" استفاده می

 .فرض استوار بود که ریسک یک عامل ذاتی در داخل و خارج از شبکه است

 مهم است؟ Zero Trust چرا

Zero Trust های خود است. ها و دادهها، برنامهها به شبکهها برای کنترل دسترسی سازمانکی از موثرترین روشی

های پیشگیرانه شامل تأیید هویت و تجزیه و تحلیل رفتاری، تقسیم بندی خرد، این مجموعه طیف گسترده ای از تکنیک

گیری از مهاجمان احتمالی و محدود کردن دسترسی باشد و حداقل کنترل امتیازات را برای جلوامنیت نقطه پایانی می

 .کندها در صورت نقض، ترکیب میآن

های احراز هویت ها کافی نیست، یک حساب آسیب دیده که پروتکلایجاد قوانین فایروال و انسداد با تجزیه و تحلیل بسته

کند به آن دسترسی پایانی که سعی میدهد، باید برای هر جلسه بعدی یا نقطه را در یک دستگاه محیط شبکه عبور می

ها اجازه ها به سازمانپیدا کند، ارزیابی شود. برخورداری از فناوری تشخیص رفتارهای عادی در مقابل ناهنجاری

 یا VPN های احراز هویت را افزایش دهند تا این که تصور کنند که اتصال از طریقها و خط مشیدهد تا کنترلمی

SWG ست که اتصال کامال  ایمن و قابل اعتماد استبه این معنی ا. 

دهند و ها تعداد نقاط پایانی را در شبکه خود افزایش میاین الیه امنیتی اضافی بسیار مهم است زیرا شرکت

دهند. عالوه بر این، های کاربردی و سرورهای مبتنی بر ابر گسترش میهای خود را برای استفاده از برنامهزیرساخت

هایی با نیروی کار جهانی که به کارکنان توانایی کار از راه دور را ارائه تژی امنیتی بدون مرز برای سازمانیک استرا

 .دهند بسیار حیاتی استمی
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 Zero Trust ها و عملکردها و کنترل دسترسی کاربران، امنیتدر نهایت، با تقسیم بندی شبکه بر اساس هویت، گروه

های احتمالی را به حداقل برساند. این یک اقدام امنیتی مهم ها را کنترل کرده و آسیبکند تا نقصبه سازمان کمک می

 .ر مخرب )داخلی یا به خطر افتاده( تنظیم شده استترین حمالت توسط اعتبااست زیرا برخی از پیچیده

 Sunburst Attack مثال

توانند حتی با ها نمیدهد که چرا سازماناهمیت این موضوع را نشان می Sunburst حمله اخیر زنجیره تامین نرم افزار

ها دارای به . همه شبکههای سرویس استاندارد و ابزارهای مورد اعتماد قبلی، مراقبت خود را کنار بگذارندحساب

های وب گرفته تا نظارت و امنیت شبکه. اتوماسیون های خودکار در مجموعه فناوری خود هستند، از برنامهروزرسانی

های اجباری و خودکار، ها برای رعایت بهداشت شبکه ضروری است. با این حال، حتی برای به روز رسانیوصله

Zero Trust امات مخرب احتمالی استبه معنای پیش بینی اقد. 

توان از هر مکانیزم، به ویژه ابزاری که معموال  در شبکه استفاده دهد که چگونه میتجزیه و تحلیل فنی حمله نشان می

را برای کاهش این تهدیدها به  Zero Trust شود، از مکانیسم بروزرسانی استفاده کرد و چگونه باید اصول معماریمی

 .کار گرفت

Zero Trust کند. به های خدمات الزامی میای را برای حسابها و مجوزهای سختگیرانهو اصل حداقل امتیاز، سیاست

ها هرگز نباید های خدمات باید دارای رفتارهای شناخته شده و امتیازات محدود اتصال باشند. آنطور کلی حساب

سی داشته باشند و هرگونه ناهنجاری رفتاری باید به دستر AD FS مستقیما  به کنترل دامنه یا سیستم احراز هویت مانند

 .سرعت شناسایی و در صورت بروز تشدید شود

 چیست؟ Zero Trust اصول اصلی مدل

 :بر اساس اصول زیر است Zero Trust مدل

 .های پیش فرض دسترسی را دوباره بررسی کنیدهمه کنترل •

یت، نقطه پایانی، دادهها و دسترسی به برنامه مربوط های پیشگیرانه استفاده کنید که به هواز انواع تکنیک •

 .شودمی

 .های مخرب فعال کنیدنظارت و کنترل در زمان واقعی را برای شناسایی و توقف فعالیت •

 .تر هماهنگ شویدبا یک استراتژی امنیتی گسترده •

 .های پیش فرض دسترسی را دوباره بررسی کنیدهمه کنترل .1

کند که مهاجمان احتمالی در داخل ی به عنوان منبع قابل اعتماد وجود ندارد. مدل فرض می، چیزZero Trust در مدل

و خارج از شبکه حضور دارند. به این ترتیب، هر درخواستی برای دسترسی به سیستم باید احراز هویت، مجاز و 

 .رمزگذاری شود

 .از انواع روشهای پیشگیری استفاده کنید .2

های پیشگیرانه متکی ها، به انواع روشها و به حداقل رساندن آسیب آنی متوقف کردن نقضبرا Zero Trust یک مدل

 .است

ها در ها و دستگاهاست. نگه داشتن اعتبارنامه Zero Trust حفاظت از هویت و کشف دستگاه هسته اصلی یک مدل

تبارهایی در هر کدام وجود دارد، اولین هایی وجود دارد و چه اعوضعیت آماده حسابرسی برای دانستن اینکه چه دستگاه

کند که در اکوسیستم شبکه گسترده طبیعی و مورد انتظار است. آگاهی از است، و مشخص می Zero Trust قدم در

های هویت موثر و دهد تا از چالشها این امکان را میها به سازمانها و اعتبارنامهنحوه رفتار و اتصال این دستگاه

 .ها استفاده کنندیشتر برای ناهنجاریاحراز هویت ب
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ها برای تأیید هویت کاربر و افزایش امنیت شبکه است. یکی از رایج ترین روش (MFA) احراز هویت چند عاملی

وزارت خارجه به دو یا چند شواهد، از جمله سواالت امنیتی، تأیید ایمیل، متن یا تمرینات مبتنی بر منطق برای ارزیابی 

کند با امنیت شبکه متناسب است. به این متکی است. تعداد عوامل احراز هویتی که یک سازمان استفاده می اعتبار کاربر

 .کندمعنی که افزودن نقاط احراز هویت بیشتر به تقویت امنیت کلی سازمان کمک می

Zero Trust که سازمان کمترین  کند، به این معنیهمچنین از حمالت از طریق دسترسی با حداقل امتیاز جلوگیری می

کند. در صورت نقض، این امر به محدود کردن حرکت جانبی در دسترسی ممکن را به هر کاربر یا دستگاه اعطا می

 .کندسراسر شبکه و به حداقل رساندن حمله کمک می

حفظ از تقسیم بندی یک تکنیک امنیتی که شامل تقسیم محیط به مناطق کوچک برای  Zero Trust در نهایت، مدل

ها و توان از طریق دستگاهکند. این را میدسترسی جداگانه به هر قسمت از شبکه برای مهار حمالت، استفاده می

ها و کاربران انجام داد. در صورت وقوع نقض، هکر قادر به عملکردها یا به طور موثرتر توسط هویت و کنترل گروه

 .کشف خارج از بخش خرد نیست

های امنیتی ایمیل، رمزگذاری و کارگزاران امنیت دسترسی به ابر توانند از راه حلمی Zero Trust های پیشگیرانهمدل

ها و اعتماد صفر به معامالت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری ها و اطمینان از اینکه چالشبرای محافظت از اعتبارنامه

 .شود، استفاده کنندنیز کشیده می

 .های مخرب را به سرعت شناسایی و متوقف کنیدعی را فعال کنید تا فعالیتنظارت و کنترل در زمان واق .3

های نظارت بر تا حد زیادی ماهیت پیشگیرانه دارد، سازمان همچنین باید قابلیت Zero Trust در حالی که یک مدل

م اولین دستگاه زمان واقعی را برای بهبود "زمان شکست" خود در نظر بگیرد. فاصله مهمی بین زمانی که یک مزاح

های دیگر حرکت کنند. شبکه نظارت بر توانند به طور جانبی به سیستمها میاندازد و هنگامی که آنرا به خطر می

 .زمان واقعی برای توانایی سازمان در تشخیص، بررسی و بهبود نفوذها ضروری است

افتد، نه اینکه فقط ثبت شده و ده دامنه اتفاق میهای هویت باید در زمان واقعی رخ دهد، همانطور که در کنترل کننچالش

های حیاتی مانند کنترل ها و حرکت مشکوک به سیستممنتقل شود. حمالت نیروی بی رحم علیه اعتبارنامه SIEM به

های نظارتی فرستاده شوند تا در کننده دامنه باید متوقف یا در صورت وقوع به چالش کشیده شوند و سپس به سیستم

 .ها جمع آوری شوندسایر تهاجمات و تالش برابر

 مطابق با استراتژی امنیتی گسترده تر .4

های یک استراتژی امنیتی جامع است. عالوه بر این، در حالی که فناوری نقش تنها یکی از جنبه Zero Trust معماری

ها باید از یک کند. شرکتوگیری نمیهای دیجیتال به تنهایی از نقض جلکند، قابلیتمهمی در حفاظت از سازمان ایفا می

های راه حل امنیتی جامع استفاده کنند که شامل انواع مختلف نقاط پایانی، تشخیص و پاسخ برای اطمینان از امنیت شبکه

 .خود است

را در صورت امکان  NTLM و LDAP های احراز هویت قدیمی تر یا منسوخ شده مانندها باید پروتکلشرکت

های امنیتی از همان وز کنند و "دسترسی آسان" را برای حمالت هویت حذف کنند. و مطابق با توصیهبررسی و به ر

ها و سیستم عامل ها، خدمات، برنامههای جدید صفر روز توسط فروشندگان، همه دستگاهابتدا، هنگام اعالم آسیب پذیری

 .را در اسرع وقت وصله کنید

های رایج آموختیم، حتی به روز رسانی نرم افزاری در سیستم Sunburst سرانجام، همانطور که از حمالت اخیر

ها به تواند به طور بالقوه باعث آسیب شود. داشتن یک برنامه جامع برای پاسخگویی به حوادث و همچنین برنامهمی

 .کندتداوم و بهبود کسب و کار در هر دو طرف حوادث غیر منتظره یا نقض احتمالی کمک می
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