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امنیت اطالعات 

اطالعات، واژه ای که تمامی انسان ها روزانه و با طرق متفاوت و گوناگون با•

شد، اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد بحث امنیت آن می با. آن سروکار دارند

ان در حقیقت می تو. مبحثی که همه ما آن را با واژه امنیت اطالعات می شناسیم
 )،Confidentiality)گفت اگر شما سه ضلع مثلث حفظ محرمانگی

را رعایت نمایید، امنیت ( (Availablityو در دسترس بودن( Integrity)تمامیت

تان به ارمغان آورده ایداطالعات را برای خود و سازمان



حفاطت از اطالعات با استناد به سه اصل اساسی زیر اتفاق 

می افتد

نحوه پیشگیری از بروز یک تهاجم•
نحوه تشخیص یک تهاجم• 

نحوه برخورد با حمالت• 



خطرهای تهدید کننده سیستم اطالعاتی

خطرهای تهدید کننده ی امنیت اطالعات به دو دسته ی عمدی و غیر عمدی •

تم تقسیم می شوند ، خطرهای عمدی خطرهایی هستند که امنیت اطالعات سیس

را با برنامه ی قبلی و هدفی خاص مورد حمله قرار می دهند مثل خطر هکرها 

و خطرهای غیرعمدی خطرهایی هستند که بر اثر اشتباهات انسان و نیروی

ا به کار به سیستم وارد می شود که این نوع خطر بیشترین میزان خسارات ر

ثل سیستم اطالعاتی وارد می کنند همچنین خطرهای ناشی از عوامل طبیعی م
جزء تهدیدات غیر عمدی به حساب می آید … سیل ،زلزله،طوفان و



آشنایی با فضاي سایبري

انسانهاازطریقدرونیبرارتباطاتمشتملالکترونیکیمحیط•

فیزیکیجغرافیايدرنظرگرفتنبدونمخابراتیکامپیوتر ها ووسائل

شیوهبهانسانیارتباطاتکهاستواقعیالکترونیکیمحیط•

زندهبصورت.باابزارخاص.جغرافیاییفراترازمرزهاي.سریع.اي

دمیگیرانجامومستقیم



واقعی

• مجازي بودن این فضا به معناي غیر واقعی بودن آن 

در این فضا همان ویژگی هاي تعامالت انسانی در نیست•

دنیاي خارج وجود دارد



زنده و مستقیم

 on)ارتباطات گرچه ممکن است در همه حال، بر خط •
line)نباشد، ولی زنده و مستقیم است.

تأثیر و تأثر باالیی در این روابط رخ می دهد•



ویژگی هاي فضاي سایبر

جهانی وفرامرزي بودن•

دسترسی آسان به جدیدترین اطالعات،درهرنقطه ازجهان•

عدم توانایی درجلوگیري ازگسترش روزافزون به واسطه •

مرزجغرافیایی

آزادي اطالعات وارتباطات•

دسترسی .محقق شدن معناي واقعی آزادي اطالعات،درفضاي سایبر•

به هرنوع اطالعات دراین فضا،بدون محدودیتهاي حاکم 
محقق شدن آزادي ارتباطی درفضاي سایبرقابل .بردیگررسانه ها

دستیابی نبودن دیگروسایل ارتباطی تااین حد



دستیابی آسان به آخرین اطالعات•

براي بکارگیري فیلم،عکس،متن ویاهرهنردیگري:جذابیت وتنوع•

جذاب شدن درفضاي سایبر

ع مشتري محوري محض،ازویژگی هاي منحصربه فردي که درتنو:•

وجذابیت فضاي سایبرتأثیربسزایی دارد

امکان نظرسنجی وارزیابی دراین فضابصورت آ سان :•

تروروزآمدتر،اطالع رسانی به فروشندگان وعرضه کنندگان 

محصوالت اینترنتی درخصوص آخرین خواسته هاي مشتریان 
ومخاطبان خود



راي ارتباط برقرارکردن افرادباایجادپیام ب:تعاملی بودن•

ذاري سیستم نظرگ:یکدیگرنمونه هاي یک ارتباط تعاملی

....دروبالگها،پایگاههاو

فضاي سایبریک واقعیت است:واقعی بودن•

واقعیتی باماهیتی متفاوت ازنظرشکلی باجهان واقعی•

ه گفتگوبین دونفردرچت به همان میزانی واقعی است ک•

گفتگوبین دونفردرکالس درس



دیجیتالی بودن•

یعنی داراي منطق ریاضی وذات صفرویکی بودن•

اصله هاي دیجیتالی بودن فضاي سایبر،موجب ازبین رفتن ف•

زمانی ومکانی

:حافظه طوالنی مدت•

نگهداري تمام اموري که ازطریق داده هاواردمی شود•

امکان دسترسی به داده هایی مرتبط باگذشته هاي دور•



•HyperTextبودن:

اطی به ارتباط یک متن باخارج خودش ،متنی است که ارتب•

.راباسایرمتون خارج ازفضاي متن موجودبرقرارکند

•HyperTextسی بودن فضاي سایبر،فراهم شدن امکان دستر

به متون بااشکال مختلف ازطریق خودمتن ها



آسیب هاي ناشی از فضاي سایبر

آسیب هاي فرهنگی•

آسیب هاي روانی•



آسیب هاي فرهنگی ناشی از فضاي سایبر

:کم رنگ شدن ارزش هاي مترقی•

هر جامعه صاحب ارزش هایی است که ناشی از فرهنگ آن است •

،حیا و عفت،اهمیت داشتن شخصیت انسان نه :ارزش هایی مثل 

جنسیت آن ،قبح عریان نمایی بدن



امنیت یعنی 

”ایمنی”دور بودن از هرگونه ریسک •

دور بودن از هر گونه شک، عصبانیت یا ترس•

"اعتماد به نفس“داشتن •

هر چیزي که ایمنی و اعتماد به ما بدهد •



جنبه هاي اصلی امنیت اطالعات

به داده (مبداومقص)فقط افرادخاصی:Confidentialityمحرمانگی••

افرادغیرمجازبه داده هاي کاربران .هادسترسی داشته باشند

مجازدسترسی پیدانکنند

آنچه مقصددریافت کرده است همان چیزي است :Integrityجامعیت•

اشده که مبدافرستاده باشدآنچه مقصددریافت کرده ا ست ازمبداادع

دریافت کرده باشد

منابعی که یک کاربر،مجازاست به :Availabilityدردسترس پذیري•

انهادسترسی داشته باشد،درهنگام نیاز،بایستی 

حتمادراختیاراوقراربگیرد



تعاریف و مفاهیم اولیه امنیت اطالعات

•Assetهرچیزي .هرچیزي که مخاطره درموردآن معنادارد:دارایی

که ارزش حفاظت دارد

•Authenticationاطمینان ازاینکه کاربر،همانی :تصدیق اصالت

است که ادعامی کند

•Authorizationکاربرهمان میزان حق دسترسی :مجازشناسی

.داردکه به اواعطاشده است

•Privacyه مقاومت درمقابل افشاي اطالعاتی ک:حفظ حریم خصوصی

ازمشاهده فعالیتهاي سازمان میتوانداستنتاج شود



•SecurityPolicyبیان رسمی :خط مشی امنیتی

ک قواعدوبایدونبایدهایی که باعث میشودتادارایی هاي اطالعاتی ی

خط مشی هابه سه دستۀخط مشی. سازمان به طورامن باقی بمانند

ی هاي پیشگیرانه،خط مشی هاي تشخیصی وخط مشی هاي بازیاب

تقسیم میشوند

•SecurityMechanismراهکاري که براي :راهکارامنیتی

تشخیص،جلوگیري یاترمیم ازحمله امنیتی طراحی شده است



•Vulnerabilityهرگونه نقطه ضعف :آسیب پذیري

درتوصیف،طراحی،پیاده سازي،پیکربندي،اجراکه بتوان ازآن

سوءاستفاده کرده وسیاستهاي ا منیتی سیستم رانقض کرد

•Threatاحتمال سوءاستفاده کردن ازیک :مخاطره یاتهدید

یاچندآسیب پذیري

•Attackمان هرفعالیتی که امنیت اطالعات مربوط به یک ساز:حمله

ازطریق یک Threatمحقق کردن یک.رابه خطرمیاندازد

Assetبرروي یکVulnerabilityیاچند



مهاجمان چه کسانی هستند؟

انجام دهنده اعمال سوء کامپیوتري•

تک نفره یا گروهی •

با اهداف و روش هاي مختلف•



انواع مهاجمان

مهاجم داخلی•

اف عضو معتبري در داخل سیستم سازمان که بر خالف اهد•

سازمان خود فعالیتهاي مخربی را انجام می دهد

مهاجم خارجی•

عنصري خارج از سیستم سازمان که در یک سازمان •

عنصر مجاز نیست وبخواهد فعالیتهاي مخربی را در آن
سازمان انجام می دهد



انواع حمالت

از .دحمله اي که در آن مهاجم اطالعاتی تولید نمی کن:حمله غیر فعال•

تم اطالعات سیستم استفاده می کند اما تاثیري بر منابع سیس

از سعی دارد اطالعاتی.ترافیکی در شبکه ایجاد نمی کند .ندارد

استراق سمع:مثال .سیستم یا سازمان را کشف کند

ر مهاجم سعی می کند منابع سیستم را تغییر دهد یا ب:حمله فعال•

عملیات آنها اثر بگذارد،مهاجم خودش اطالعات جدیدي تولید می 

کند،یا اطالعات موجود را تغییر می دهد یا اطالعات موجود را از 

...جعل هویت، تغییر اطالعات، قطع ارتباط و:بین می برد،مثال 



(حمالت امنیتی)نمونه هایی از نقض امنیت 

این فایل حاوي اطالعات مهم . می فرستدBفایلی را به کاربرAکاربر•

که مجوز خواندن این فایل را نداردمی Cاست که نباید افشا شودکاربر

.تواند یک کپی از فایل را به دست آورد

می فرستداین پیام Eپیامی را براي کامپیوترD،کاربر مدیر•

از دستورمی دهد که این فایل را به روز رسانی کندتا تعداديE،به

این Fبرکاربران جدید امکان دستیابی به امکانات را داشته باشندکار

تغییر، حذف یا) پیام را می دزدو محتویات آن را تغییر می دهد

با فرض این که Eمی فرستدEسپس پیام را به(اضافه رکورد

این پیام از طرف مدیر می آید، آن را قبول می کند و بر
.اساس این پیام آن را به هنگام می کند



تهیه نسخه پشتیبان

یکی از راهکارهاي پاسخگویی به حوادث و رخدادهاي رایانه اي •

:  نظیر 

خرابی یا عملکرد نادرست سخت افزار یا نرم افزار •

اشتباه کاربران •

حمالت عمدي یا غیر عمدي رایانه اي •

هر حادثه اي که منجر به تخریب داده می شود •

تهیه نسخه پشتیبان قابل اعتماد است•



:در یک سازمان الزم است از کلیه داده هاي الکترونیکی اعم از •

بانک داده ها و اطالعات •

نرم افزارهاي کاربردي •

فایلهاي پیکربندي •

سیستم عاملها•

فایلهاي داده اي •

ابزارهاي سیستمی •

...  و •

نسخه پشتیبان قابل اعتماد•
تهیه گردد و در محل امنی نگهداري شود و بطور مستمر بروز رسانی گردد•



(Authentication) انواع روشهاي تصدیق اصالت

تصدیق اصالت •
:  تصدیق اصالت براساس چهار دیدگاه بنا شده است•

•( what you know)  از طریق دانش

در این روش ،شخص شناسایی کننده، اطالعاتی در مورد هویت شخص •

ماره ادعاکننده دارد که فقط خود فرد ادعاکننده، آنها را می داند مثل پسورد یا ش

.شناسایی شخص

•(what you have)   از طریق دارایی ها در این روش، شخص ادعاکننده از

مثل کارت )طریق داشتن یک شیئ که به همراه دارد مجازشمرده می شود 
یمثل کارت کتابخانه یا پرسنل(مغناطیسی، کارت هوشمند یاکارت نوري



•(what you are)  در این روش یکسري :از طریق خاصیت ها

یري خصوصیات انسانی و فردي شخص ادعاکننده مستقیمًا اندازه گ

می شود مثل اثر انگشت، عنبیه، شبکیه چشم، چهره نگاري و

ویژگی هاي چهره

•(where you are)  از طریق محل قرار گیری:

در این روش شخص ادعا کننده از طریق محلی که در آن قرار •
دارد، مجاز شمرده می شود



مفاهیم رمز نگاري داده ها

ک رمزنگاري دانش تغییر دادن متن پیام یا اطالعات به کمک کلید رمز و با استفاده از ی•

ادر به الگوریتم رمز است، به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است ق

استخراج اطالعات اصلی از اطالعات رمز شده باشد و شخصی که از یکی یا هردوي آن ها 

.اطالع ندارد، نتواند به اطالعات دسترسی پیدا کند

نا شده دانش رمزنگاري بر پایه مقدمات بسیاري از قبیل تئوري اطالعات، نظریه اعداد و آمار ب•

یا از رمزنگاري می توان براي تامین امنیت و تامین اعتبار پیام به صورت جداگانه. است

خص منظور از تامین امنیت پیام این است که به غیر از گیرنده مجاز، ش. توامان استفاده کرد

ستنده واقعی همچنین منظور از اعتبار پیام این است که فر. دیگر قادر به فهمیدن متن پیام نباشد
.پیام مشخص باشد



Plaintext:متن واضح•

Ciphertext:متن رمزشده•

Encryption/Encode/Encipher:رمزگذاري•

رمزگذاري یعنی تبدیل اطالعات به یک شکل غیر قابل فهم به•
منظورانتقال آن در یک محیط نا امن



انواع روشهاي رمزنگاري

رمزنگاري متقارن•

:کالسیک•

سیستم هاي رمز جانشینی •

سیستم هاي رمز جایگشتی•

:مدرن•

• Block Cipher سیستمهاي رمز بلوکی

• Stream Cipher سیستم هاي رمز دنباله اي



تهدیدات سایبري

:مهندسی اجتماعی•

سوء استفاده زیرکانه از تمایل طبیعی انسان به اعتماد کردن•

به کمک مجموعه اي از تکنیک ها، مهاجم، فرد را به فاش کردن اطالعات یا •

انجام کارهایی خاص متقاعد می کند ،مهاجم به جاي استفاده از روش هاي 

معمول و مستقیم نفوذ ،جمع آوري اطالعات ،عبور از دیواره آتش براي 

که دسترسی به سیستم هاي سازمان و پایگاه داده هاي آن ،از مسیر انسان هایی

نها، به به این اطالعات دسترسی دارند و با استفاده از تکنیک های فریفتن آ

جمع آوري اطالعات در راستاي دستیابی به خواسته هاي خود اقدام میکند



شبکه اجتماعی

( تندکه عمومًا فردي یا سازمانی هس)ساختاري اجتماعی و مشتکل از گره هایی •

که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی نظیر

ایده ها و تبادالت مالی •

دوست ها•

خویشاوندي •

لینک هاي وب•

سرایت بیماري ها•

به هم متصل اند•

ل شده مجموعه اي از افراد است که از طریق روابط بین فردي به یکدیگر متص•
این روابط، دوستی ها، عالیق مشترك، یا ایده هاي مشترك می باشد. اند



وضعیت شبکه هاي اجتماعی در ایران

78آمار و نتایج مقاالت تحقیقاتی نشان می دهد بیش از •

درصد کاربران اینترنت در ایران حداقل عضو یکی از
شبکه هاي اجتماعی هستند



اهداف شبکه هاي اجتماعی

:سازماندهی انواع گروه هاي اجتماعی مجازي•
همان گونه که فلسفه وجودي شبکه هاي اجتماعی واقعی، تشکیل و پیوند گروه هاي اجتماعی بر•

ینترنت محورمشترکات اعتقادي، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی است، بسیاري از شبکه هاي اجتماعی در ا

.  ی گیرندنیز باانگیزه سازماندهی کردن گروه هاي اجتماعی مجازي با تکیه بر اشتراکات مختلف شکل م

ل تحصیل پیدا است که اعضاي این اجتماعات مجازي با پیوندهایی که با یکدیگر دارند، در مجموع به دنبا

مشترك در دنیاي واقعی که غالبًا هدفی سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی است، هستند. یک هدف

:توسعه مشارکت هاي اجتماعی•

عالیت در شبکه هاي اجتماعی، همواره اعضاي شبکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، به شرکت در ف•

تماعی تأثیرگذاري قابل توجه شبکه هاي اج. هاي واقعی در زندگی اجتماعی تحریک و تشویق می شوند

ل توجهی بر میزان وکیفیت مشارکت هاي اجتماعی در جوامع مختلف به حدي بوده است که اخیرًا تعداد قاب

داز شبکه هاي اجتماعی، دقیقًا با هدف توسعه مشارکت اجتماعی مردم در زمینه هاي خاص ایجاد شده ان



دنباله

:به اشتراك گذاشتن عالقه مندي ها توسط اعضا•
بران یکی از رویکردهاي اصلی شبکه هاي اجتماعی، به اشتراك گذاشتن عالقه مندي هاي کار•

ی، از موضوِع به اشتراك گذاشتن عالقه مندي ها در شبکه هاي اجتماع. شبکه با یکدیگراست

.  تچنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت بدون آن، شبکه اجتماعی معنا نخواهد داش

هدف از این کار آن است که هر یک از کاربران بتوانددغدغه هاي خود را مطرح نموده و در 

اي همچنین از طریق این ویژگِی شبکه ه. جریان دل مشغولی هاي دیگران نیز قرار بگیرد

اك گذاشته اجتماعی کاربران می توانند به بسیاري از نرم افزارهایی که سایر کاربران به اشتر
اند،به آسانی دسترسی داشته باشد



:ایجاد محتوا توسط اعضا•
خواه بر خالف سایر رسانه ها که مخاطبان، چندان تعاملی در تولید محتوا و انتخاب محتواي دل•

یرگذار خود ندارند، در وب سایت هاي شبکه هاي اجتماعی، کاربران می توانند تولید کننده، تأث

ایگاه با توجه به این مطلب، پ. و داراي قدرت انتخاب و بهره برداري از تنوع بیشتري باشند

عه هاي شبکه هاي اجتماعی بیش از هر رسانه دیگري می توانند باپیشرفت فناوري و توس

وبی جوامع به برتري هاي سایر رسانه ها همچون تلویزیون که از قوه شنیداري و دیداري به خ
بهره می برد، خاتمه دهند



تبلیغات هدفمند اینترنتی

اه شبکه هاي اجتماعی در اینترنت، یکی از منابع مهم براي کسب درآمد از ر•

ت تبلیغات به شمار می آیند؛ چرا که اعضاي شبکه هاي اجتماعی در صفحا

مربوط به خود درباره عالیق خود صحبت می کنند و این به شرکت هاي

.  تندتبلیغاتی اجازه می دهد که بر اساس همین عالیق، براي آنها آگهی بفرس•

خصی عالوه بر این، بسیاري از شرکت ها باایجاد حساب کاربري و صفحات ش

کتدر شبکه هاي معروف، با سایر کاربران و مشتریان خود و نیز سایر شر

ها ارتباط برقرار نموده و امور تجاري خود را پیش می برند. •



مزایاي شبکه هاي اجتماعی

وحیه انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت ر•

:انتقادي

یک اخبار شبکه هاي اجتماعی بدون سانسور منتشر می شوند و این می تواند•

این مزیت تلقی شود؛ هرچند امکان تکثیر اطالعات مخدوش و نادرست نیز در

ل اطالعات البته امکان مقایسه وتحلی. شبکه ها بیش از نسل قبلی رسانه ها است

ه ها براي مخاطبان وجود دارد و نباید بنا را بر اعتماد به هر آنچه در این شبک

ع پایگاه ها تحلیل اخبار متناقضی که در این نو. تولید و بازنشرمی شود، گذاشت

ی منتشر می شود، قدرت نقد و نگاه عمیق تر به مسائل اجتماعی را فراهم م

این نوع پایگاه ها به مخاطبان خود فرصت می دهند تا از تبعیت . کند
.کورکورانه فاصله گرفته و در درازمدت به خرد نقادانه روي آورند



و افزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه روزي بین استاد•

:شاگرد

موزش بی شک، شبکه هاي اجتماعی اینترنتی نقش بسیار موثري در توسعه آ•

هاي تخصصی و عمومی دارند گرچه به علت عدم امکان نظارت علمی، 

لمیبسیاري از محتواهاي اینترنتی هنوز به مرتبه قابل قبولی از اعتبار ع

تی نرسیده اند، اما در عین حال شبکه هاي اجتماعی یکی از عرصه هاي اینترن•

قال هستند که کاربران بی شمار آنهابه صورت خودجوش اقدام به آموزش و انت
دانسته هاي تخصصی و عمومی خویش به دیگران می کنن



هاي امکان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایده ها، افکار و سلیقه•

:دیگران

شبکه هاي اجتماعی، ارسال بازخورد از سوي مخاطب و همکاري و همگامی •

یق کاربران با همدیگر را تسهیل کرده و آنها را به مشارکت در بحث ها تشو

رده این شبکه ها مرز و خط کشی بین رسانه و مخاطب را از بین ب. می کنند

از اغلب شبکه هاي اجتماعی براي مشارکت اعضا و دریافت بازخورد، ب. اند

ویق آنها رأي دادن، کامنت گذاشتن و به اشتراك گذاري اطالعات را تش. هستند

به ندرت مانعی براي تولید و دسترسی به محتوا در این. می کنند

رسانه هاي سنتی عمل انتشار را انجام می دادند و . وب سایت ها وجود دارد•

ی محتوا را براي مخاطب ارسال می کردند؛ ولی در رسانه هاي اجتماعی فضای

حالت یک . براي گفتگو و محاوره دوطرف وجود دارد و جریان ارتباطی از
سویه به دوسویه تغییر پیدا کرده است



کارکرد تبلیغی و محتوایی•
حضور افراد در شبکه هاي اجتماعی، احتمال مشارکت ها و کنش هاي •

ه پس هرچه پیوند افراد و اعضا درشبک. اجتماعی را در آنان افزایش می دهد

کت ها، بیشتر و انبوه تر باشد، همراهی و تعامالت و نزدیکی دیدگاه ها و حر

از این رو، استفاده از چنین فضایی. همسو ومشترك، محتمل تر خواهد شد

ه مخاطبان در جهت اهداف رسان. براي معرفی و تبلیغ و همچنین هم راستایی
اي خود، نقش بسیار و تأثیر باالیی دارد



تهدیدات شبکه هاي اجتماعی

شکل گیري و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب•
به علت عدم امکان شناسایی هویت واقعی اعضا و نیز عدم امکان کنترل •

ن محتواي تولید شده توسط کاربران شبکه هاي اجتماعی، یکی از مهم تری

بارپیامدهاي منفی این شبکه ها، شکل گیري و ترویج سریع شایعات و اخ

و کذبی خواهد بود که توسط برخی از اعضاي این شبکه ها و با اهداف خاص•
غالبًا سیاسی منتشر می شود



:تبلیغات ضد دینی و القاي شبهات•

ه هاي در شبکه هاي اجتماعی اینترنتی نیز مانند سایر رسانه ها، افراد و گرو•

لیغات مغرض با اهداف از پیش تعیین شده و با شیوه هاي مخصوص، اقدام به تب

ه یابی گاه پس ازتحقیق و ریش. ضد دینی و حمله به اعتقادات مذهبی می نمایند

و درمی یابیم که هدف اصلی گردانندگان برخی از این شبکه ها، دین زدایی

مقدسات بوده است.  حمله به

:نقض حریم خصوصی افراد•
انند معمواًل شبکه هاي اجتماعی ابزارها و امکاناتی را در اختیار کاربران خود قرار می دهند تا آنها بتو•

.  تصاویر وویدئوهاي خویش را در صفحه شخصی خود قرار دهند



هايشبکهاغلبرادرخودشخصیاطالعاتتوانندمیکاربرانطور،همین•

ایندرنیز.ارائهکارهاییراهافرادخصوصیحریمحفظبراياجتماعی،

بارااطالعاتوتصاویربهدسترسیمثال،براياست؛دهندشدهقرارهاشبکه

برکارپروفایلمشاهدهاجازهیاونمایندمیمحدودکاربردرخواستبهتوجه

قبیلازمشکالتی.نیستندکافیکارهاراهاینولیدهند؛نمیکسیهربهرا

بههاآنکنترلامکانعدمواجتماعیهايشبکهدرتقلبیهايپروفایلساخت

هايپروفایلباافراديکهشودمیباعثها،هرزنامهاینبااليحجمدلیل

یخصوصهايحریمبهورودباوشوندوارداجتماعیهايشبکهبهتقلبی

پخشبهشروعوبردهسرقتبهراآنهااطالعاتوتصاویرنظر،افرادمورد
کننداینترنتدرتصاویر



:انزوا و دور ماندن از محیط هاي واقعی اجتماع•
وان جامعه مجازي، هیچ وقت جایگزین جامعه واقعی نخواهد گردید؛ بلکه به عن•

مکان تسهیالت ارتباطی به ما ا. تسهیل کننده تجارب اجتماعی عمل خواهد کرد

افع می دهد تا در سطح جهانی و از راه دور به شیوه اي جدید بااجتماعاتی که من

مشترکی داریم، بپیوندیم



:تأثیرات منفِی رفتاري•
تارگفومنشیعنیدارد،راخودخاصارتباطاتیفرهنگاجتماعیشبکههر•

بکهشتوانمیالبته.استبرگزیدهخودرابرايفرديبهمنحصرومخصوص

باداندفربرگزیدهخودبرايتقلیديارتباطاتیفرهنگکهیافتراهایی

یمارتباطاتیفرهنگازخاصینوعدرگیراجتماعیشبکههردرعضویت

تیپرفتار،مخصوص،اصطالحاتکالم،تکیهبرخورد،:شاملکهشود

یناازفردتأثیرپذیريمیزانتردید،بدون.است...وظاهريوشخصیتی

دخومطلوبهویتاجتماعی،شبکههرپس.بودنخواهدمطلقصفرمحیط،.•
کندمیترویجرا



:امکانات فناورانه براي جاسوسی مدرن•
با تجاوز به حریم خصوصی افراد در این شبکه ها، افراد و سازمان هاي •

تند بدخواه می توانند جاسوسی کنند واطالعاتی را که در حالت عادي مجاز نیس

در اختیار داشته باشند، را بدست آورند

:انزوا و دور ماندن از محیط هاي واقعی اجتماع•
نده جامعه مجازي، هیچ وقت جایگزین جامعه واقعی نخواهد گردید؛ بلکه به عنوان تسهیل کن•

تسهیالت ارتباطی به ما امکان می دهد تا در سطح جهانی و. تجارب اجتماعی عمل خواهد کرد

جه، با در نتی. از راه دور به شیوه اي جدید با اجتماعاتی که منافع مشترکی داریم،بپیوندیم

اعی قادر خواهیمبود تا در دنیاي واقعی نیز روابط اجتم<<اجتماعات از راه» پیوستن به این

سازیم. بهتري با همسایگان، همکاران و سایر شهروندان جامعه واقعی برقرار



تهدیدات شبکه هاي رایانه اي بیسیم

شبکه های بی Bluetoothشبکه های بی سیم شخصی یا •

مشهور هستند و شبکه های WIMAXسیم شهری که به 

که محلی بی سیم،سه رده ی متداول از این شبکه ها هستند

ا ب.امروزه به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند

هدید های توجه به  شبکه های بی سیم،شناسایی و مقابله با ت

ی به دلیل انتشار امواج ب.این حوزه اهمیت ویژه ای می یابد

ه های سیم در محیط آزاد و سهولت دسترسی به شبکه،شبک

ه های محلی بی سیم با تهدید های بیشتری نسبت به شبک
.مبتنی با سیم رو به رو هستند



نوع تهدید                                          توضیحات•

ربران مهاجم استفاده عادي از شبکه، منابع یا سرویس هاي آن را براي کاجلوگیري از سرویس •

.و دستگاه هاي مشتري مختل می کند 

ی مهاجم به طور منفعل ارتباطات شبکه را براي یافتن داده هاي مهم و شخصی شنود مشنود •

.کند 

مهاجم به یک کاربر مجاز تغییر چهره داده و از این طریق، حق دسترسی هاي جعل هویت •

.غیرمجاز را به دست می آورد 

ب آن، مهاجم یک پیام مجاز را با دست کاري، حذف و اضافه و یا تغییر ترتیدستکاری پیام •

.دست کاري می کند 

ند مهاجم ترافیک ارسالی را شنود کرده و پیام ها را مجدد طوري ارسال می کارسال مجدد پیام •

.که به نظر می رسد تکرار از سوي کاربر قانونی است 

رتباطی و مهاجم به طور منفعل ترافیک ارسالی را زیر نظر گرفته تا الگوهاي اتحلیل ترافیک •

.طرفین ارسال را شناسایی کند 

•.



.نیستآرامش در زندگي بدون امنیت امکانپذیر 

ید باید نگران باشهمیشه

ISMS



ITهمانبهاگر!تهدیدهمواستفرصتهم:دوروستسکهیک

"امنیت"هبمیکنیمتکیهوتوجهاشگیریهمهوتوسعهبهکهنسبتی

یکبهلتبدیثانیهازکسریدروسادگیبهمیتواندنکنیمتوجهآن

.شودبزرگمصیبتوتهدید

رصهعدرنوینفناوریهايازاستفادهبهروزافزوننیاز

نظامیكاستقرارضرورتارتباطات،واطالعات

.ایدمي نمآشكارپیشازبیشرااطالعاتامنیتمدیریت

ISMS



:شاخه ی اصلی طبقه بندی کرد 4به طور کلی می توان فرایند امن سازی را در 

امنیت درکامپیوتر ها-1

امنیت در شبکه ها-2

امنیت در سازمان ها-3

امنیت کاربران-4

ISMS



ISMSچيست ؟

.است ”سیستم مدیریت امنیت اطالعات“برگرفته از کلمات زیر و به معناي 

Information Security Management System

ISMS د را به مدیران این امکان را می دهد تا بتوانند امنیت سیستم های خو

.با به حداقل رساندن ریسک های تجاری کنترل کنند

ISMS



)اطالعاتامنيتمديريتسيستم ISMS درامنيتیمشكالتحلراهكار(
نابپايهسهبرامنيتيجامعسيستميکاست،اطالعاتيسيستمهاي

:ميشود

اطالعاتیسيستمتحليلوبررسی

امنيتيدستورالعملهايوسياستها

امنيتمحصوالتوتکنولوژي

اجراييعوامل

ISMS



حفاظت سه بعدی از اطالعات سازمان

اطالعاتدسترسیازاطمینانطریقازاطالعاتبودنمحرمانهحفظ

.مجازافرادتوسطتنها

روشهایوبودنکاملودقتلحاظازاطالعاتیکپارچگیحفظ

پردازش

درمجازافرادتوسطمرتبطهایداراییواطالعاتدسترسیقابلیت

.نیاززمان

ISMS



علل بروز مشكالت امنیتی



فناوریضعف•

ضعف پیكربندی•

ضعف سیاست ها •

علل بروز مشكالت امنیتی



ضعف فناوری

 TCP/IPضعف پروتكل•

ضعف سیستم عامل•

ضعف تجهیزات شبكه ای •



ضعف پیكربندی

كاربران accountاستفاده غیرایمن از•

كه رمز عبور آنها به سادگی system accountاستفاده از •

.قابل تشخیص است

عدم پیكربندی صحیح سرویس های اینترنت •

غیرایمن بودن تنظیمات پیش فرض در برخی محصوالت •

عدم پیكربندی صحیح تجهیزات شبكه ای •



هاضعف سیاست

عدم وجود یك سیاست امنیتی مكتوب•

سیاست های سازمانی•

رها كردن مدیریت امنیت شبكه به حال خود•

نصب و انجام تغییرات مغایر با سیاست های تعریف شده•

غیرمترقبهعدم وجود برنامه ای مدون جهت برخورد با حوادث•



ISMSاستانداردهاي 



نگرش،1995سالدراطالعاتامنیتمدیریتاستاندارداولینارائهبا

اساسرب.گرفتشکلاطالعاتتبادلفضايایمن سازيمقولهبهسیستماتیک

مي باشدنمقدوردفعتاسازمانها،اطالعاتتبادلفضايامنیتتامیننگرش،این

مراحلشاملایمن سازيچرخهیکدرمداومبصورتامرایناستالزمو

.گیردانجاماصالح،وارزیابيپیاده سازي،طراحي،

ISMSاستانداردهاي 



واطالعاتامنیتچرخهشکل گیرينحوهوایمن سازيمراحلتعیین

سازمانارتباطات

حلهمرهردراستفادهموردفنيتکنیکهايوایمن سازيمراحلجرئیات

سازمانموردنیازامنیتيبرنامه هايوطرح هامحتوايولیست

تامینفنيواجرائيگذاري،سیاستتشکیالتایجادجزئیاتوضرورت

سازمانارتباطاتواطالعاتامنیت

واطالعاتيسیستم هايازیکهربرايموردنیازامنیتيکنترل هاي

سازمانارتباطي

:استانداردها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفته شده استتمامدر

ISMSاستانداردهاي 



موسسه استاندارد انگلیسBS7799استاندارد مدیریتی •

موسسه بین المللی استانداردISO/IEC 17799استاندارد مدیریتی •

موسسه بین المللی استاندارد27000استانداردهای مدیریتی سری •

موسسه بین المللی استانداردISO/IEC TR 13335گزارش فنی •

ITBPMاستاندارد•

ACSI33استانداردامنیتی •

AS/NZSاستاندارد •

ISMSاستانداردهاي 



موسسه استاندارد انگلیسBS7799استاندارد 

BS7799:1 1995:                  نسخه اول

BS7799:2 1999:                 نسخه  دوم

BS7799:20022002:                  نسخه  آخر



بخش اول-موسسه استاندارد انگلیسBS7799استاندارد 

تدوین سیاست امنیتي سازمان•

ایجاد تشکیالت تامین امنیت سازمان •

هاي الزمها و تعیین کنترلبندي سرمایهدسته•

امنیت پرسنلي•

امنیت فیزیکي و پیراموني•



مدیریت ارتباطات•

کنترل دسترسي •

هاتوسعه سیستمنگهداري و •

مدیریت تداوم فعالیت سازمان•

پاسخگوئي به نیازهاي امنیتي •

بخش اول-موسسه استاندارد انگلیسBS7799استاندارد 



PLANDO

ACTCHECK

PLANDO

ACTCHECK

PDCA 
Model

Design ISMSImplement & 
use ISMS

Monitor & 
review ISMS

Maintain & 
improve 
ISMS

Risk based continual improvement framework 
for information security management

بخش دوم-موسسه استاندارد انگلیسBS7799استاندارد 



ISMSاین فاز در واقع مرحله مشخص شدن تعاریف اولیه پیاده سازي 
ختلف تهیه سیاست هاي امنیتي ،مقاصد،تعریف پردازش هاي م.میباشد

یاده در این مرحله تعریف و پ..درون سازماني و روتین هاي عملیاتي و

.سازي میشوند

Plan

ISMSرا برنامه ریزی کن



پیاده سازي و اجراي سیاست هاي امنیتي،كنترل ها  پردازش ها در

.این مرحله انجام میشود

.  در واقع این مرحله اجراي كلیه مراحل فاز اول را طلب میكند

Do

را پیاده نموده ISMS)انجام بده 

(و از آن بهره برداری کن



مختلفهايسیاستسازيپیادهموفقیتارزیابيمرحلهایندر

يآورگردمدیریتيهايگزارشوعمليهايتجربهامنیتي،همچنین

.شدخواهند

Check

را پایش کرده ISMS) کنترل کن 

(و مورد بازنگری قرار بده 



Act

اجراي موارد ترمیمي و باز نگري در نحوه مدیریت طالعات،همچنین

.تصحیح موارد مختلف در این فاز انجام میشود

رانگهداری نموده ISMS) رفتار کن 

( و آنرا بهبود ببخش 



موسسه بین المللي استانداردISO/IEC 17799استاندارد 

تغییريهیچگونهبدونBS7799:2استاندارداولبخش،2000سالدر

ISO/IEC 17799توسط موسسة بین المللي استاندارد بعنوان استاندارد 

.منتشر شد



موسسه بین المللي استانداردISO/IEC 17799استاندارد 

طرح تداوم خدمات تجاري   •

كنترل بر نحوه دستیابي به سیستم•

توسعه و پشتیباني سیستم•

ایجاد امنیت فیزیكي و محیطي•

انطباق امنیت•



موسسه بین المللي استانداردISO/IEC 17799استاندارد 

امنیت كاركنان•

ایجاد امنیت سازماني•

مدیریت رایانه و عملیات•

كنترل و طبقه بندي دارایي ها•

امنیت اطالاتي•



موسسه بین المللي استانداردISO/IEC TR13335راهنماي فني 

تا 1996بخش مستقل در فواصل  سالهاي 5این گزارش فني در قالب 

.توسط موسسة بین المللي استاندارد منتشر شده است   2001

ISO/IEC 17799وBS7799در واقع مکمل استانداردهاي مدیریتي 

.مي باشد 



ISO/IEC TR13335-بخش اول

ل مفاهیم کلي امنیت طالعات از قبیمنتشر شد، 1996در این بخش که در سال 

هیم و ، روابط بین این مفا... ضربه و سرمایه، تهدید، آسیب پذیري، ریسک،

.مدل مدیریت مخاطرات امنیتي، ارائه شده است 



ت منتشر شد ، مراحل ایمن سازي و ساختارتشکیال1997این بخش که در سال

 .تامین امنیت اطالعات سازمان ارائه شده است

ISO/IEC TR13335-بخش دوم



تعیین اهداف، راهبردها و سیاست هاي امنیتي فضاي تبادل اطالعات سازمان

تحلیل مخاطرات امنیتي فضاي تبادل اطالعات سازمان

انتخاب حفاظ ها و ارائه طرح امنیت

پیاده سازي طرح امنیت

پشتیباني امنیت فضاي تبادل اطالعات سازمان

ISO/IEC TR13335-بخش دوم



وسازيپیادهطراحي،تکنیکهايشد،منتشر1998سالدرکهبخشایندر

امنیتيسیاستهايجزئیاتومحورهاجملهازاطالعاتامنیتپشتیباني

یاتجزئامنیتي،طرحمحتوايامنیتي،مخاطراتتحلیلتکنیکهايسازمان،

.استشدهارائهاطالعات،امنیتپشتیبانيوامنیتيطرحسازيپیاده

ISO/IEC TR13335-بخش سوم



حفاظهايتشریحضمنشد،منتشر2000سالدرکهبخشایندر

انتخابنحوةاطالعاتي،هايسیستمخاصحفاظهايوسازمانيفیزیکي،

ارائهاطالعات،امنیتهايمولفهازهریکتامینبراينیازموردحفاظهاي

.استشده

ISO/IEC TR13335-بخش چهارم



وارتباطاتمقولةافزودنضمنشد،منتشر2001سالدرکهبخشایندر

یتامنتامینتکنیکهايفني،گزارشاینچهارمتادومبخشهايبرمروري

خیصتشها،گذرگاهدرامنیتمجازي،خصوصيهايشبکهقبیلازارتباطات

.استشدهارائهمخرب،کدهايوتهاجم

ISO/IEC TR13335-بخش پنجم



مهندسي امنیت



تعریف مهندسي امنیت

هایي است كه براي حصول و نگهداريمهندسي امنیت مجموعه فعالیت

 :سطوح مناسبي از

-Confidentiality

-Integrity

-Availability

-Accountability

Authenticityاصالت-

Reliability

.شوددر یك سازمان انجام ميقاعده مندبه صورت 



غیرمجاز اطالعات براي افراد، موجودیت ها یا فرآیندهاي: محرمانگي•

.در دسترس قرار نگیرد یا افشا نشود

هصحت سیستم و صحت داد: صحت •

ا از بين داده ها به صورت غير مجاز تغيير پيدا نكنند ي: صحت داده
.نروند

وعیببدونسیستمازانتظارموردفعالیت هاي:سیستمصحت

در(تصادفيیاتعمدي)مجازغیرهايدستكاريازخالي

.شودانجامسیستم

.هویت واقعي یك موجودیت با هویت مورد ادعا یكسان باشد:صالتا•

تعریف مهندسي امنیت



در مجاز در هنگام نیازمنابع براي یك موجودیت: قابلیت دسترسي•

.دسترس و قابل استفاده باشد

ي فعالیت هاي موجودیت ها در سیستم اطالعات: حساب پذیري•

.به صورت جداگانه قابل ردیابي و بررسي باشد

سازگار بودن رفتارها و نتایج مورد انتظار: قابلیت اعتماد•

تعریف مهندسي امنیت



اصول مهندسي امنیت

امنیت هر سیستم تعریف مخصوص به خود دارد.

 سیستم استرسیدن به هدف امنیت ابزاري براي .

امنیت نسبي است.

ه هايامنیت فضاي تبادل اطالعات مفهومي كالن و مبتني بر حوز

.مختلف دانش است



دطلبامنیت سیستم یك طرح یكپارچه و جامع مي.

حیطة مسئولیتها و مقررات امنیتي باید كامالً شفاف و غیرمبهم باشد .

طرح امنیتي باید مقرون به صرفه باشد .

شودامنیت هر سیستم توسط عوامل اجتماعي محدود مي .

امنیت هر سیستم باید بطور متناوب مورد ارزیابي مجدد قرار گیرد .

اصول مهندسي امنیت



مدیریت مخاطرات

پیاده سازي روش هاي دفاعي

پیگیري

ITخط مشي امنیت  سازمانيجنبه هاي

چرخه ی حیات مهندسی امینت



ITتهیة خط مشي امنیت 

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت

ITمدیریت امنیت 

پیاده سازي

آگاهي رساني

امنیتي

روش هاي

دفاعي

پیگیري مراحل

چرخه ی حیات مهندسی امینت



ITتهیة خط مشي امنیت 

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت

ITمدیریت امنیت 

پیاده سازي

آگاهي رساني

امنیتي

روش هاي

دفاعي

پیگیري مراحل

ITتهیة خط مشي امنیت 



خطواستراتژياهداف،تدوینقدماولینسازمان،یكدرامنیتایجادبراي

.استسازمانامنیتيمشي

(Objectives)اهداف 

(Strategy)استراتژي 

(Policy)خط مشي 

ITتهیة خط مشي امنیت 



سلسله مراتب اهداف، استراتژي و خط مشي

اهداف، استراتژي و خط مشي

سازمان

اهداف، استراتژي و خط مشي

امنیتي سازمان

اهداف، استراتژي و خط مشي

مالي سازمان

اهداف، استراتژي و خط مشي

سازمانITامنیت 

اهداف، استراتژي و خط مشي

امنیت پرسنل سازمان

اهداف، استراتژي و خط مشي

IT( 1)سیستم 

اهداف، استراتژي و خط مشي

IT( n)سیستم 



ITتهیة خط مشي امنیت 

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت

ITمدیریت امنیت 

پیاده سازي

آگاهي رساني

امنیتي

روش هاي

دفاعي

لپیگیري مراح

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت 



ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت 

مدیریت سازمان

سازمانمتصدي امنیت

ITمتصدي امنیت

زیر بخشمتصدي امنیت

سیستممتصدي امنیت

دستورالعمل ها و 

مشي امنیتيخط

ITسازمان

دستورالعمل ها و 

زیربخشمشيخط

IT

دستورالعمل ها و 

امنیتیمشيخط

IT 1سیستم



ITتهیة خط مشي امنیت 

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت

ITمدیریت امنیت 

پیاده سازي

آگاهي رساني

امنیتي

روش هاي

دفاعي

لپیگیري مراح

ITمدیریت امنیت 



IT

ه مدیریت امنیت اطالعات بخشي از مدیریت اطالعات است كه وظیف

تعیین اهداف امنیت و بررسي موانع سر راه رسیدن به این اهداف و

همچنین مدیریت امنیت .ارائه راهكارهاي الزم را بر عهده دارد

ر عهده وظیفه پیاده سازي و كنترل عملكرد سیستم امنیت سازمان را ب

.  ه داردداشته و در نهایت باید تالش كند تا سیستم را همیشه روزآمد نگ



دی  مدیریت پیکربن

مدیریت تغییرات

مدیریت مخاطرات

:شامل موارد زیر استITمدیریت امنیت 

IT



راتتغییاینكهازاطمینانحصولبراياستفرآیندي
كلیتامنتبعبهوامنیتيهايکنترلتأثیرسیستمدر

.ندهدكاهشراسیستم

نديمدیریت پیكرب



روز هاي جدید امنیتي در هنگام بفرآیندي است كه براي شناسایي نیازمندي

.  شودانجام ميITتغییر در سیستم 

:  ITانواع تغییرات در سیستم •

افزارهابروز رساني نرم-هاي جدید روال-

كاربران جدید -افزارهاتجدید سخت-

... -اتصاالت جدید شبكه -

مدیریت تغییرات



فراخوربهسازمانیهردرکهISMSقابلیتهایمهمترینازیکی

Riskیامخاطراتمدیریتشود،میانجامبایدنیاز

Managementاحتمالازاستعبارتمخاطرهیاریسک.است

(اطالعاتاینجادر)سازماندارایییکمتوجهکهزیانیوضرر

رینمهمتازیکی(ناپذیریمقیاسنتیجهدر)قطعیتعدم.باشدمی

یرغمعنایبهقطعیتعدماینطبعا.استریسکمفهومویژگیهای

.نیستریسکهابودنمقایسهومحاسبهقابل

مدیریت مخاطرات



:مدیریت مخاطرات فرآیندي است براي شناسایي و ارزیابي•

(Assets)هاي كه بایستي حفاظت شوند دارایي•

(Threats)تهدیدات •

(Vulnerabilities)ها رخنه•

(  Impacts)آسیبها •

(  Risks)مخاطرات •

(  Safeguards)هاي مقابله روش•

( Residual Risks)ریسك باقي مانده •

مدیریت مخاطرات



تهدید

حفاظ   

عامل تهدید

در معرض خطر 

قرار دادن    

رخنه

دارایي

مخاطره

صحت ، موجودیت ، تمامیت

ایجاد

زبا استفاده ا

منجر به

موجب آسیب به

با
كاهش با

تاثیر مستقیم بر

مدیریت مخاطرات



ITتهیة خط مشي امنیت 

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت

ITمدیریت امنیت 

پیاده سازي

آگاهي رساني

امنیتي

روش هاي

دفاعي

لپیگیري مراح



پیاده سازي

امنیتيرسانيآگاهي•

دفاعيهايروش•



ITتهیة خط مشي امنیت 

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت

ITمدیریت امنیت 

پیاده سازي

آگاهي رساني

امنیتي

روش هاي

دفاعي

لپیگیري مراح



: هاي زیر قابل اعمال هستند هاي امنیتي در حوزهکنترل•

...( كلیدها و , پشتیباني)افزار سخت
( ابزارهاي ضد ویروس, ( Log)ثبت وقایع , امضاء رقمي)افزار نرم

( رمزنگاري, فایروال)ارتباطات 
...( نرده و حفاظ و )محیط فیزیكي 

...( عزل و استعفا و , هاي استخدامروال, آگاهي رساني و آموزش)پرسنل 
...( كنترل دسترسي و , احراز اصالت)ها سیستمازاستفاده کنترل

هاي امنیتي از یكدیگر مستقل نیستند و بایستي آنها را به صورت کنترل

.تركیبي استفاده نمود

هاي محافظت در مقابل تهدیداتها یا مكانیزمروال, تجربیات

الهام سوهان کار



انواع کنترل های امنیتی



کنترل های فنی

رویکرد

سیستمي 

رویکرد     

رمزنگارانه
سیستم های اطالعاتی

سیستمهاي 

عامل
پایگاههاي 

داده

شبكة 

ارتباطي

کنترل های فنی



هایضعفدارایعاملیسیستمهركهاینبا:عاملسیستم

ملعاسیستمیكرواجوعمومیتولی،استخودبه مختصامنیتی

راآنامنیتیهایضعفازاستفادهسوءوشناسائیزمینهتواندمی

ركتشویندوزهایضعفكهباشددلیلهمینبهشاید.نمایدتسریع

میارآشكهمگانبرعاملهایسیستمسایرازترسریعمایكروسافت

هایهنسخازیكیازخودكامپیوتررویبركاربراناكثرچراكهشود

یاونوكسلیكهگفتبتوانشاید.نمایندمیاستفادهشركتاینویندوز

اشندبمیكمتریامنیتیهایضعفدارایویندوزبهنسبتیونیكس

ودخبهمختصامنیتیضعفداراینیزفوقعاملهایسیستمولی

شدهائیشناسكمترتاكنونآنهاازعاماستفادهعدمدلیلبهكهباشندمی

.اند

سیستم های اطالعاتی



درسازمانهایدادهازحفاظتفرآینددادهپایگاهامنیت:دادهپایگاه

میتغییریاوتخریبافشاگری،مجاز،غیراستفادهودسترسیبرابر

.باشد

هاروتر،دهندگانسرویسنظیرایشبكهتجهیزاتتمامی:ارتباطيشبكة

با.باشندمیذاتیامنیتیهایضعفبرخیدارایآننظایروهاسوئیچ،

تجهیزاتنصبوپیكربندیبرایمناسبشدهتعریفسیاستیكازتبعیت

هایضعفنوعاینتبعاتوآثارمحسوسی"كامالبطرزتوانمیایشبكه

میایشبكهتجهیزاتگونههرپیكربندیونصب.دادكاهشراامنیتی
.باشدشدهتعریفامنیتیهایسیاستواصولبرمبتنیبایست

سیستم های اطالعاتی



ITتهیة خط مشي امنیت 

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت

ITمدیریت امنیت 

پیاده سازي

آگاهي رساني

امنیتي

روش هاي

دفاعي

لپیگیري مراح



سرویسهاي اساسي

حفاظت از شبكة خودي

(Firewall)دیواره آتش

(IDS/IPS)سیستم هاي تشخیص و مقابله با نفوذ 

ضد ویروس 

Logمانیتورهای

سیستمهای فریب

...



ارتباط امن بین شبكه اي

روش هاي رمزنگاري 

(VPN)شبكه اختصاصي مجازي 

(PKI)زیر ساخت كلید عمومي 

امضاء دیجیتالي

...

سرویسهاي اساسي



نبدونهایتاکهظاهريبههادادهتبدیلازعبارتسترمزنگاري

فظحآنهدف.باشدممکنغیرآنقرائتمخصوصکلیدیکداشتن

هکافراديازاطالعاتداشتننگاهپنهانبااستخصوصيحریم

.باشندداشتهدسترسيآنهابهنباید

روش هاي رمزنگاري 



(VPN)شبكه اختصاصي مجازي 

برایاینترنتازکهبودهاختصاصیایشبکه،VPNیک

گریکدیباکاربرانارتباطودورراهازهایسایتباارتباط

طخطوازاستفادهبجایهاشبکهنوعاین.نمایدمیاستفاده

کمکبهمجازیارتباطیکاز،Leasedخطوطنظیرواقعی

.دکننمیاستفادهاختصاصیشبکهایجادبرایاینترنت



Public Key Infrastructure) PKI)کهاستاندارديعنوانبه

جارتتهايفرایندودیجیتاليمحتوايامنیتکردنیکيبرايعمال

تفادهاسموردالکترونیکياسنادوهاپروندههمچنینوالکترونیک

ازهددمياجازهبازرگانانبهسیستماین.کردظهورگرفتميقرار

ازآنانتجاريمهماطالعاتتاکردهاستفادهاینترنتسرعت

PKIیک.بمانداماندرمجازغیردسترسيودخالت،رهگیري

نتاینترمانندناامنعموميشبکهیکازسازدميقادرراکاربران

این.ندکناستفادهاطالعاتتبادالتبرايخصوصيوامنصورتيبه

یکازکهاختصاصيوعموميرمزکلیدجفتیکطریقازکار

شودميگذاردهاشتراکبهوشدهصادراعتمادموردومسؤلمنبع

.گیردانجام

(PKI)زیر ساخت كلید عمومي 

الهام سوهان کار



امضاء دیجیتالي

توسطکهاستدیگريآوريفن،دیجیتاليهايامضاء

مردمبهراامکاناینوگردیدفعالعموميکلیدرمزنگاري

گیرندهکهکنندامضاطوريرامعامالتواسنادکهدهدمي

اثریکاملشدیجیتاليامضاء.کندتأییدرافرستندههویتبتواند

آنهبکهاستفعليپیامازفردبهمنحصرریاضيانگشت

One-Way-Hashشودميگفتهنیز.



مدیریت امنیت

...(، ISO-17799)استانداردهاي مدیریت امنیت 

سرویسهاي اساسي



ITتهیة خط مشي امنیت 

ITجنبه هاي تشكیالتي امنیت

ITمدیریت امنیت 

پیاده سازي

آگاهي رساني

امنیتي

روش هاي

دفاعي

لپیگیري مراح



یکهرکهجویدمیسودتخصصهاییازاگرچهبیومتریکفناوری

،تعاریفدارایولیدارندصنعتوعلمدردیرینهیسابقهآنهااز

واقعدرکهفناوریاین.استجدیدیونوهایکاربستومفاهیم

ناسهشطبقخودکار،صورتبهافرادهویتتاییدیاتعیینروشهای

فیلمدرربیشتگذشته،سالهایدراسترفتارییافیزیولوژیکیهای

داشتهمودنتخیلی-علمیپیشرفتهفناورییکعنوانبهسینماییهای

بهنیازمندکهحساسمراکزازتعدادیدرحالعیندرواست

یچیدگیپ.استشدهگرفتهبکارنیزاندبودهباالییامنیتیضریب

آنها،کاربردقلتوهاسامانه افزارینرموافزاریسخت

چنینمجریانبهراگزافیاندازی¬راهوساختهای¬هزینه

.استکردهمیتحمیلطرحهایی

بیومتریک



انواع بیومتریکها

یبیومتریکهای فیزیولوژیک

بیومتریکهای رفتاري

بیومتریک



عنبیه نگاری

شبکیه نگاری

نگشت نگاریا 

چهره نگاری

دست نگاری

صوت نگاری

:ی عبارتند ازبیومتریکهای فیزیولوژیک

فیزیولوژیکیبیومتریک



مضا نگاریا

نحوه ی تایپ کردن

:عبارتند ازبیومتریکهای رفتاري

رفتاریبیومتریک



ه به پارامترهاي دیگري هم اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است ک

از جمله مي توان به . علل مختلف هنوز کاربرد وسیعي ندارند

زیر اشاره کردبیومتریکهاي 

•DNA

نحوه راه رفتن•

الگوي رگهاي پشت دست•

خطوط کف دست•

شکل گوش •

بوي بدن •

و الگوي بافتهاي زیر پوستي دست•

بیومتریکسایر 



آموزش

آموزش های عمومی

آموزش های اختصاصی



ISMS درایران

عدم تخصیص جایگاه مناسب به مسائل امنیتی : الف

کمبود های تئوریک و عملی کارشناسان : ب

عدم آموزش و اطالع رسانی : ج

:در ایران ISMSعدم توجه به برخی دالیل



ISO 27001:2013مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات منطبق با 



های مورد نیازسازی و برگزاری آموزشفرهنگ : فاز صفر



وامنیت اطالعاتیکی از مهم ترین مواردی که هم در ایجاد 

کند، آموزش و هم در تداوم آن، نقش مؤثری را ایفا می

ل، رسانی مناسب و مؤثر در راستای آشنا شدن پرسنآگاهی

ف، پیمانکاران و اشخاص ثالث سازمان در قبال حقوق، وظای

ات بودن آن ها در برنامه امنیت اطالعگومسئولیت ها و پاسخ

نه بخش قابل توجهی از اجرای موفق و بهی. باشدسازمان می

، بستگی به اجرای های امنیت اطالعات سازمانسیاست 

سازی سازمان درست و بهینه برنامه آموزشی و فرهنگ

.دارد

های هدف از انجام این مرحله، ارتقاء سطح دانش و مهارت

در . باشدمی ISMSمورد نیاز کارکنان سازمان در حوزه 

های ها عالوه بر رعایت سرفصلبرگزاری آموزش 

استاندارد، باید موردکاوی ها و مسائل و مشکالت روز 

.سازمان نیز تجزیه و تحلیل گردد

م ها این است که پرسنل سازمان و تیاز فواید این آموزش

هاي یتامنیت شبکه و اطالعات قادر خواهند بود تا کلیه فعال

نجام مربوط به مدیریت سیستم امنیت شبکه و اطالعات را ا

.دهد

https://kaipod.ir/services/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA


هاشناسایی وضعیت موجود و تحلیل کاستی: فاز اول



مستندات در ابتدا یک شناخت اولیه توسط بررسی و بازبینی

هم چنین در این مرحله با . سازمان به عمل خواهد آمد

ه استفاده از چك لیست ها، اطالعاتي در سطوح كلی دربار

وضعیت فناوري اطالعات در سازمان و همچنین وضعیت 

ف به طور كلي در مراحل مختل. شبكه فعلي كسب مي گردد

ي فاز به توصیف وضع موجود سازمان در حوزه فناوراین 

یابي بازبینی ارز.هاي آن پرداخته می شوداطالعات و فعالیت

اولیه از میزان امنیت شبكه و اطالعات جاري سازمان که 

:شامل موارد ذیل می باشد



در قلمرو سیستم ISMSطراحی و تطبیق : فاز دوم



در این فاز پس از شناسایی و ارزش گذاری دارایی ها بر 

مت اساس استاندارد، اقدام به تحلیل شکاف و حرکت به س

ه همچنین در این مرحل. وضعیت مطلوب تبیین خواهد شد

فرآیندهای سازمان، جهت گذار از وضع موجود به وضع 

مطلوب طراحی و اجرا خواهند شد



در قلمرو موضوع  ISMSپیاده سازی و اجرای : فاز سوم

قرارداد



تهیه شده در فاز قبل،  SOAدر این فاز بر اساس 

ها، رویه ها و پروژه های امن سازی بر اساس دستورالعمل 

در این مرحله در صورت. گردداولویت ابالغ و اجرایی می

نیاز به هرگونه خرید تجهیزات اعم از نرم افزار و 

سخت افزار، سیستم های پایش و مانیتورینگ و انجام 

ن و پیکربندی های خاص بر روی تجهیزات، زیر نظر سازما

.معموال توسط شخص ثالث انجام خواهد شد



Thanks


