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چکيده
گسترش روزافزون فضای سایبر سبب شده است که بسیاری از فعالیتهاای اقتصاا ی ،سیاسای ،اجتماا ی،
فرهنگی و  ...مر م به این فضا منتقل شده و به نبال آن ،تهدیدات این حوزه افزایش یافته و آن را باه رصاهای
برای نفوذ و جمعآوری اطال ات تبدیل نماید .بهمنظور صیانت از اطال ات کشاور ر فضاای ساایبر ،ضارورت
اشت که یک الگوی راهبر ی با تکیه بر یدگاه معماری برای امنیت اطال ات فضای سایبری جمهوری اسالمی
ایران تدوین گر که مقاله حاضر به این مهم پر اخته است .برای ستیابی به این هاد ،،ابتادا مباانی نظاری و
اسنا باال ستی کشور ر حوزه پژوهش از یکسو و اسنا راهبر ی قابل سترس چندین کشاور پیشارو ر ایان
حوزه از سوی یگر ،مور مطالعه قرار گرفت و ابعا  ،مؤلفهها و شاخصهای امنیت اطال اات فضاای ساایبری
احصاء و الگوی مفهومی مربوطاه ترسایم گر یاد و بارای اساتفا ه از یادگاههاای معمااری ضارورت اشات
خصوصیات چهارچوبهای مختلف معماری مور مطالعه و مقایسه قرار گرفته و ر نهایت چهاارچوب زکمان
به این منظور انتخاب گر ید .با جمعبندی یافتههای پژوهش (مبانی نظری ،مطالعات تطبیقای انجاام شاده و )...
هشت بعد و هر بعد چهار مؤلفه برای معماری امنیت اطال ات فضاای ساایبر احصااء و بار مبناای الگوساازی
معا الت ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) برازش الگوی اندازهگیری ،برازش الگوی ساختاری و بارازش
کلی الگو محاسبه شد .نتایج نیز ر قالب جداول نهایی ارائه شد .ر انتها نیز باا اساتفا ه از چرخاه او ا ،الگاوی
راهبر ی برای معماری امنیت اطال ات فضای سایبر استخراج و ارائه گر یده است.
کليدواژهها:

امنیت سایبری ،معمااری امنیات اطال اات ،معمااری امنیات فضاای ساایبر ،چهاارچوبهاای
معماری.

 .1انشجوی کتری مدیریت راهبر ی امنیت فضای سایبری -انشگاه الی فاع ملیghorbani@itrc.ac.ir ،
 .2ضو هیئت لمی انشگاه شاهد
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 .1مقدمه
زیرساختها و سامانههای اطال اتی مور استفا ه ر کشور ،یا خاو بخشای از فضاای
سایبری کشور را تشکیل می هند و یا از طریق این فضاا کنتارل ،مادیریت و بهارهبار اری
میشوند و مده اطال ات حیاتی و حساس کشور نیز به این فضا منتقل شده و یا اساساً ر
این فضا شکل گرفته است؛ مده فعالیتهای رساانهای باه ایان فضاا منتقال شاده؛ بیشاتر
مبا الت مالی از طریق این فضا انجام می گیر و نسبت قابل توجهی از وقت و فعالیتهاای
شهروندان ،صر ،تعامل ر این حوزه میگر  .بخش قابل توجهی از سرمایههاای ماا ی و
معنوی کشور ،صر ،این حوزه شده و بخش قابل توجهی از رآمدهای ما ی و اکتساابات
معنوی شهروندان نیز از این حوزه کسب شده و یا تأثیر مده میپا یر  .باه باارت یگار
وجوه مختلف زندگی شهروندان ،به معنای واقعی ،با این فضا رآمیخته و هرگونه بیثبااتی،
ناامنی و چالش ر این حوزه ،بهطور مساتقیم وجاوه مختلاف زنادگی شاهروندان را متاأثر
خواهد نمو  .مروری بر وقایع و حوا ث سالهای اخیر کشور ،مؤید این واقعیت اسات کاه
بخش مدهای از تهدیدهای موجو لیه کشور ،یا بهطورمساتقیم از فضاای ساایبر نشاأت
میگیرند و یا این فضا را هد ،تهدید مستقیم خو قرار می هند(رامک و همکاران.)1911 ،
محور قرار گرفتن فضای اطال اتی ر ساختارهای قدرت ملای اگرچاه با اا افازایش
چشمگیر کارایی ،انعطا،پ یری ،نوآوری و تحول میشو  ،ولی از طر ،یگر میتواناد باه
نقطهضعف مده کشور مبادل گار  ،باهگوناهای کاه ففلات از ایان واقعیات ،لطماات و
خسارات جبرانناپ یری را بر پیکره زیرساختهای حیاتی کشور به نوان مراکز ثقل کشاور
وار خواهد کر  ،مضا ،بر آنکاه خاساتگاه ماده فنااوریهاای ایان فضاا ،کشاورها و
قدرتهایی هستند که بیواساطه یاا باواساطه ارای تضاا مناافع ر حاوزههاای سیاسای،
اقتصا ی ،ینی و  ...با کشورمان میباشاند (مجماع تشاخیص مصالحت نظاام .)1966 ،همچناین ر
سیاستهای کلی ابالغشده توسط مقام معظام رهباری بارای بخاش افتاا و حکام تشاکیل
شورای الی فضای مجازی ،به موار ی همچون ایجا نظام جامع و فراگیر ر سطح ملای و
سازوکار مناسب برای امنسازی سااختارهای حیااتی ،حسااس و مهام ر حاوزه فنااوری
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اطال ات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههاای اطال ااتی
و ارتباطی ر کشور بهمنظور اساتمرار خادمات ماومی ،پایاداری زیرسااختهاای ملای،
صیانت از اسرار کشور و  ...اشاره شده است.
بر همین اساس ر این مقاله به نبال ارائه الگوی راهبار ی معمااری امنیات اطال اات
فضای سایبر برای فلبه بر تهدیدات پیش رو میباشیم.
 .2بيان مسئله
پیشرفت سریع کشور ر حوزه فناوریهای نوظهور ارتباطاات و فنااوری اطال اات 1و
پدید آمدن فضای سایبری و گسترش ابعا و کاربر هاای گونااگون آن ،منجار باه افازایش
بهره وری ر جنبه های مختلف زندگی بشر شده اسات؛ اماا ر کناار مزایاا و فرصات هاای
استثنایی خلقشده از این فناوریهای نوین انسانساخت و کاربرمحور ،ر صاورت اساتفا ه
نا رست و کنترل نشده از آنها ،شاهد وار شادن آسایب هاای چشامگیری ر حاوزه هاای
مختلف اجتما ی ،اقتصا ی ،سیاسی و حتی امنیت ملای خاواهیم باو  .ویژگایهاایی نظیار
استفا ه آسان از فضای سایبر برای همه کس ر هر زماان و ر هار مکاان ،ارزان باو ن آن،
همچنین ناشناس بو ن کاربران فضای سایبری برای یکدیگر ،جرأت و جساارت الزم بارای
انجام رفتارهای مخاطرهآمیز و ارتکاب جرم ر سطوح ملی و باینالمللای را فاراهم سااخته
است؛ بنابراین بهمنظور امنسازی فضای سایبر ،پیشگیری از ارتکاب جرم و یا مقابلاه باا آن
ر صورت وقوع و ایجا سطحی از امنیت قابل قبول ،ناگزیر به ملکر فرآیندی و پیوساته
و تحلیل آسیبپ یریها و تهدیدات ر سطح ملی خواهیم بو .
از آنجا که سامانههای اطال اتی بهطور گستر ه ای ر سازمانها و شرکتها ر حال کاار
و گسترش است و اطال ات و پر ازش اطال ات ،خو رکن مهمی ر نیای فعلی میباشد،
رنتیجه یگر نمیتوان بحا امنیت اطال ات را منحصر به بخش فنی امنیت اطال ات و یاا
نفر خاصی محدو کر  .با توجه به جهات مختلف امنیت اطال ات که شامل ماوار فنای و
1. ICT
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فیر فنی میباشد .الزم است استراتژی راهبری متوازنی جهات ایان بحاا اندیشایده شاو .
مباحا فنی امنیت مربوط به فناوری که قبالً بسیار مور توجاه باو هام بخشای از امنیات
اطال ات میباشد که برای رسیدن به این امر الزم اسات بررسای کامال از وجاوه مختلاف
امنیت انجام شو و برای آن استاندار ها و رویه های صحیح اتخاذ گر  .پس از پیا ه ساازی
و آگاهیرسانی ،الزم است روال های بازرسی و نظارت ،تدوین و باه صاورت مساتمر اجارا
گر  .با توجه به اینکه وجوه امنیت باه مارور زماان ر حاال تغییار مایباشاد .الزم اسات
روال های تدوین هم بهطور مستمر مور باازنگری قارار گیار  .امنیات بایاد از جنباه هاای
مختلف فناوری ،نیروی انسانی ،مشتریان ،شارکای تجااری و مباحاا تجااری و اقتصاا ی
مور تجزیهوتحلیل قرار گیر .
ر شرایط کناونی روشهاا و ساازوکارهای امنیتای پراکناده ،کاارایی کاافی نداشااته و
رنتیجه نقاش و لزوم یک الگوی راهبر ی معماری امنیتی مناسب و کامال بارای پوشااش
چالشها و بحرانهای این حوزه بیش از بیش محسوس است .این الگو یک ساتورالعمل و
یک قالب کلی است که مراحل انجام و اولویتها را مشخص میکند و زمیناه الزم را بارای
برقراری و حفظ امنیت اطال ات فراهم مینماید و همچنین ارای ید گستر ه و همهجانباه
خواهد بو و باید مطابق اهدا ،جمهوری اسالمی ایاران ر فضاای ساایبر باشاد و بتواناد
اصول ثابتی اشته و نسبت به تغییرات مقاوم بو ه و با ساختار کشور سازگار باشد .با توجه
باه تغییارات گساتر ه و ائمای حاوزههاای فنااوری ،یکای از خصوصایات الگاو قابلیات
انعطا،پ یری و بهروزآوری آن است .برای رسیدن به این الگوی بومی باید ابعا  ،مؤلفههاا
و روابط بین آنها مشخص شده و با استفا ه از نظام ارزشی و ا تقا ی ،اسانا باال ساتی و
سیاستهای کالن ،الگوی مناسب ر این زمینه ارائه گر  .با توجه به اینکه باا یاک فضاای
گستر های سروکار اریم ،نمیتوان ابتدا به ساکن با متدولوژیهای مرسوم ،یک الگاو ارائاه
کر ؛ بنابراین قبل از اینکه به الگوهای پاسخگوی آن پدیده برسایم ،نیااز باه یاک معمااری
اریم که ر رون آن الگوها پیا هسازی میشوند .این معماری مجمو ه فعالیتهایی اسات
جهت بهکارگیری روشهای جامع و سختگیرانه برای تشریح ساختار و رفتارهای مناتج از
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فرآیندهای امنیتی و سامانههای امنیت اطال اتی ،بهگونهای که با اهدا ،اصلی و جهتهاای
راهبر ی همراستا شوند .هد ،ر این معماری اطمینان از همراستایی راهبر ها و امنیات ر
فضای سایبر است.
نظر به اینکه مسئله این تحقیق ضمن فقدان الگوی راهبر ی مدون برای معماری امنیات
اطال ات کشور ،چیستی ابعا و مؤلفههای معمااری امنیات اطال اات کشاور و چگاونگی
رابطه و تعامل آنها با یکدیگر ر قالب الگو است ،وجو الگوی راهبر ی ر این حوزه نیز
از مسائل اساسی جمهوری اسالمی ایران جهت بهرهبر اری مطلوب و ایمن از فضای ساایبر
است.
 .3مباني نظری
یکی از مهمترین نیازهای امنیت اطال ات ر ساطوح کاالن ،وجاو الگاوی راهباار ی
برای آن است .رواقع الگوی راهبار ی یک روند کلای را ر ستیابی به امنیات اطال اات
ر فضای سایبر ارائه می هد ،به نوان مثال بهکارگیری الیههاای مختلاف امنیتای مایتواناد
به نوان یک راهبر امنیتی مطرح باشد .سؤالی که مطرح میشو این است که هنگاامی کاه
ر تباا ل اطال اات الکترونیکای از روشهای ابتکاری و فناوریهای جدیادتری اسااتفا ه
مایشاو  ،وضاعیت امنیات اطال ااتی چگونه بو ه و چگونه بایاد روشهاا و راهبر هاای
امنیتی ساطوح بااال ر آن ا مال شو  .پاسخ ایان اسات کاه الگاوی راهبار ی قااا ر بااه
مشااهده تماامی حااالت و وضعیتهای امنیت اطال ات فضای سایبر خواهد بو  .الزم باه
ذکر است باا تغییار فنااوری ،راهبر نیز ( ر صورت لزوم) مور بازبینی قرار میگیر .
امنیت اگر از سطح ستگاه و سازمان فراتر رو و با ید ملی به آن نگریسته شو  ،اماری
پیچیده است که نیازمند تعریف الگوی ملی و سازوکارهای تحقق آن است .از این رو ارائاه
الگااوی راهباار ی معماااری امنیاات اطال ااات فضااای سااایبر کشااور ،تمااامی بخااشهااا و
نیازمندیهای ساازمانهاای کشاور را از فرآیناد تباا ل اطال اات الکترونیکای تاا فنااوری
ارتباطات و  ،...از نقطهنظر امنیتی ،تحت پوشش قارار مای هاد .معمااری امنیتای کاالن باا
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برخور اری از الیه سیاستها و راهبر ها سعی ر پیا هساازی یاک برناماه قیاق و موفاق
امنیت اطال اتی ار  ،به بارت یگر شالو ه امنیتی یک سازمان اطال اتی بدون بهکارگیری
راهبر های کالن معماری امنیتی مناسب و مؤثر ،سست و آسیبپ یر خواهاد باو  .الگاوی
راهبر ی برای معماری امنیت اطال ات فضای سایبر ر جمهوری اسالمی ایران تاکنون تهیه
نشده و بخشهای مختلف نظام به روشهای گوناگون برای ایجا امنیت اطال اات فعالیات
نمو هاند و تحقیقات مشخصی ر خصوص طراحی الگوی راهبر ی صورت نگرفته اسات.
از طر ،یگر با توجه به پیوست حکم مقام معظم رهباری

(مدظلاهالعاالی)

ر تشاکیل شاورای

الی فضای مجازی که باه صایانت از حقاو مار م و اساتفا ه از فرصاتهاا و مقابلاه باا
تهدیدات پر اخته ،موضوع امنیت با اولویت باالیی مطرح اسات ،رنتیجاه طراحای الگاوی
راهبر ی معماری امنیت اطال ات فضای سایبر ر جمهوری اسالمی ایران ،اهمیت بهسزایی
اشته و اجرای این طرح با ا خواهد شد که فعالیاتهاای انجاامشاده ر ایان حاوزه باا
انسجام بیشتر و مبتنی بر ارزشها و آرمانهای جمهوری اسالمی اجرا شده و با ا ارتقاای
امنیت اطال ات شو .
نقش امنیت اطال ات ر تأمین امنیت ملی ر سطح خارجی و اخلی جمهوری اسالمی
ایران انکارناپ یر است .ر سالهای اخیر استفا ه گستر ه از فضای سایبر موجب گر یده تاا
این موضوع ضرورتی بیشازپیش بیابد .از ساوی یگار تباا ل اطال اات ر ساازمانهاای
مختلف موجب گر یده اسات کاه سترسای باه اطال اات ر زماره اصالیتارین اهادا،
سرویسهای اطال اتی شمنان قرار گیر  .هر نوع نشت اطال اتی ،منشأ تهدیاد بارای نظاام
است .همانطور که مهمترین چالشهای امنیت خارجی نظاام ر هاههاای اخیار ناشای از
برخی از این موار بو ه است .مروری بر مشکالت بهوجو آماده طای ساالهاای اخیار ر
کشور و یا تالشهای شمن برای سترسای باه اطال اات از مراکاز مختلاف ،بیاانگر ایان
واقعیت است که تهدیدات ر این حوزه رو به گسترش است .ر چنین شرایطی صایانت از
اطال ات از اهمیت ویژهای برخور ار شده اسات و تحقاق آن بادون وجاو یاک الگاوی
راهبر ی که به روشی لمی تولید شده باشد میسر نیست.
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 .9-9مفاهیم
ر حال حاضر گسترش و توساعه روزافازون فنااوری اطال اات و ارتباطاات و ظهاور
اینترنت با ا پیشرفت روزافزون بشر شده ،باهطاوری کاه صار حاضار را باه ناام صار
اطال ات مینامند .حرکت سریع کشورها بهساوی جامعاه اطال ااتی موجاب رشاد وسایع
سامانهها و سرویسهای اطال اتی شده است.
راهبرد :راهبر را میتوان راه و روش تحقق مأموریت سازمان تلقی کر  .بهگوناهای کاه
از این راه سازمان وامل خارجی و وامل اخلی را بررسای و شناساایی کار ه و از قاوت
های اخلی و فرصتهای خارجی به رستی بهرهبر اری نمو ه ،ضعفهای اخلی را از بین
ببر و از تهدیدهای خارجی نیز بپرهیز (ا رابی.)1919،
الگو :الگو تصویری است که از واقعیات هاا و رواباط موجاو گرفتاه شاده و نشاانگر
متغیرهای موجو  ،نحوه ارتباط آنها و نتایج حاصل از کنش و واکنش آنها اسات .الگوهاا
کمک میکنند تا هنگام طرحریزی و تصمیمگیری ،تمام وامل و متغیرهاای ماؤثر و رواباط
آنها مور توجه قرار بگیر  .الگو مجمو های از الگوها است که باه یاک موضاوع وابساته
است (حمیصی.)18:1911 ،
الگوی راهبردی :منظور از الگوی راهبر ی ،الگوی منسجمی است که با تنظایم منطقای
وامل و مؤلفههای اصلی راهبر ی ،روابط بین آنها را به بهترین شکل ممکن ترسیم نمو ه
و چگونگی ستیابی به اهدا ،را میسر میساز (حمیصی.)18 :1911 ،
امنیت اطالعات :امنیت اطال ات یعنی حفظ محرمانگی ،یکپارچه بو ن و قابل سترس
بو ن اطال ات از افرا فیرمجاز.
معماری امنیت اطالعات فضاای ساايبر ج.ا.ا :اساتفا ه از روش جاامع بارای تشاریح
ساختار و رفتار فرآیندهای امنیتی ،سامانه های اطال اتی و زیربخشهای شخصی و سازمانی
جهت استقرار محرمانگی ،جامعیت و سترس پا یری بارای جلاوگیری از تهدیادات لیاه
اراییهای محتوایی ،ما ی و معنوی شامل ارزشها ،منافع و اراییهای اطال اتی ساایبری،
بهگونهای که با اهدا ،اصلی و جهتهای راهبر ی کشور ر فضای سایبر همراستا شوند.
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 .2-9پیشینهشناسي تحقیق
ر بررسی سوابق موجو ر مراجع لمی و پژوهشی که احتمال انجام تحقیاق ر ایان
زمینه ر آنها وجو اشت .موار مختلفای احصااء شاد کاه ر ا اماه باه چناد نموناه از
مهمترین آنها اشاره میشو .
 .1-2-3لزوم استفاده از معماری امنيت در سامانههای اطالعاتي

شرایط و محیط ملیاتی سازمان های اطال اتمحور ر نیای اماروز باه صاورت پویااا
است و پیوسته ر حال تغییر و گرگونی می باشند .این سازمان ها همواره روش های نااوین
مادیریت اطال ات را با فناوری ارتباطات مدرن ترکیب نمو ه اند و شیوه های جدیادتری را
بارای تباا ل اطال ات الکترونیکی و ارائه خدمات به مشترکین به کار می گیرند .با این حال
به نوان یک قا ده کلی میتوان گفات کاه بهره گیری از فنااوری تباا ل اطال ات نوین کاه
موماً با دم شناخت به موقع از نواقص آن ها و همچنین افزایش توانمندی و راحتی نشر و
گسترش اطال ات آن ها همراه اسات ،مای تواناد شارایط مناسابی را بارای نفااوذ کااربران
فیرمجاز و سوءاستفا ه از بانکهای اطال اتی سازمانهای م کور فاراهم سااز ؛ ر چنااین
شرایطی روش ها و سازوکارهای امنیتی پراکنده ،کارایی کافی ندارناد و رنتیجااه نقااش و
لزوم یک معماری امنیتی مناسب و کامل برای پوشاش ایان ناوع چاالشهاا و بحارانهاای
سازمانی اطال اتی ،بیش از بیش محسوس خواهد بو .
 .2-2-3الگوی راهبرد امنيت سايبر ملي ارائهشده توسط اتحاديه بينالمللي مخابرات

اتحا یه بینالمللی مخابرات ،اولین نسخه از راهنماای راهبار امنیات ساایبر ملای را ر
سال  2996م و نسخه اصالحشده این راهنماا را ر ساال  2911م منتشار نماو  .راهنماای
راهبر امنیت سایبر ملی ،تمامی المانهای تشکیل هنده یک برنامه امنیت فضای سایبر ملای
را به همراه سازوکار ارزیابی و تحلیل وضعیت امنیت فضای سایبر ملی ارائه نمو ه اسات و
از این طریق ،امکان طراحی ،اجرا ،سنجش ،ارزیابی و ا الم وضعیت امنیات فضاای ساایبر
ملی برای ا ضای اتحا یه بینالمللی مخابرات را فراهم نمو ه است.
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شکل  9 -1الگوی راهبر امنیت فضای سایبر ملی که تأمینکننده یدگاه کُالنگراناه ر
قلمرو امنیت اطال ات است را نمایش می هد (اتحا یه بینالمللی مخابرات.)2911،

شكل  :9 -9الگوی راهبرد امنیت فضای سايبر ملي

ر این الگوی پیشنها ی برای راهبر امنیت فضای سایبر ملی ،پنج رکن پیش بینای شاده
که ذیل آنها حاکمیت هر کشور ،میتواند راهبر های مور نظر خو را اتخاذ نماو ه و بار
اساس آنها فعالیتهای راهبر ی جهت ا مال این راهبر ها را از طریق ارکاان ماور نظار،
شناسایی و تعیین نماید .برای این منظور ،حاکمیت تعیین میکند که مناابع خاو را ر هار
یک از ارکان ،چگونه استفا ه کند تا به نتایج مطلوبِ مور نظر خو  ،ست یاباد .همچناین
حاکمیت تعیین میکند که هر یک از ذینفعان ،ازچه منابعی اساتفا ه نماو ه و انجاام کادام
مسئولیت را بر هده اشته باشد .یک اقدام یگر حاکمیت که از اهمیت ویژهای برخاور ار
است ،تعیین نتایج مطلوب و میزان بهبو کارآیی مور انتظار از هر اقدام است.
 .3-2-3راهبرد جمهوری اسالمي ايران در راه اندازی فضای سايبر ملي

راهبر کشور ر استفا ه و گسترش فضای سایبر ،راهاندازی شبکه ملی اطال اات باو ه
است که بر اساس قانون برنامه پنجم توساعه ج.ا.ایاران و مصاوبات شاورای االی فضاای
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مجازی ،تعریف شبکه ملی اطال ات بارت است از :شبکه ای مبتنی بر قرار ا اینترنات باه
همراه سوئیچها ،مسیریابها و مراکز ا های است ،به صورتی که رخواستهای سترسای
اخلی اخ اطال اتی که ر مراکز ا ه اخلی نگهداری میشوند ،باهطاور کامال از طریاق
اخل کشور مسیریابی شو و امکان ایجا شبکه اینترانت و خصوصی و امن اخلای ر آن
فراهم شو .
 .4-2-3معماری کالن شبکه ملي اطالعات

بر اساس آخرین نسخه از طرح شبکه ملی اطال ات ،ساختار این شبکه مطاابق شاکل
 9-2است .بر اساس این معماری ،امنیت شبکه ملی اطال ات ،از و رکن اصالی تشاکیل
میشو  .رکن اول امنیت شبکه ملی اطال ات ،موضوع امنیت به نوان بخشی از مادیریت
این شبکه است .مدیریت یکپارچه شبکه ،مشتمل بار ناصار مادیریت خطاا( 1خرابای)،
مدیریت پیکربندی ،2مدیریت حسابداری ،9مدیریت کارآیی 1و مدیریت امنیت 5اسات کاه
تجمیع حرو ،ابتدای این پنج نصر ،بهصورت  FCAPSنمایش ا ه میشوند .تأمین ایان
رکن از امنیات شابکه ملای اطال اات ،بار هاده ایجا کنناده یاا ا ارهکنناده ایان شابکه
میباشد(مرکز ملی فضای مجازی.)1915 ،

1. Fault Management
2. Configuration Management
3. Accounting Management
4. Performance Management
5. Security Management
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شكل  :9-2ساختار شبكه ملي اطالعات

رکن وم امنیت شبکه ملی اطال ات ،نیازمندیهای امنیتی ساطوح کااربری و مادیریت
شبکه ملی اطال ات ر تماام الیاههاا و زیرالیاههاای زیرسااختی و کااربر ی اسات .ایان
نیازمندیها یا الزامات امنیتی ر قالب پیوست امنیتی شبکه ملی اطال ات ارائه میشاوند تاا
همه مجمو ههای ولتی و فیر ولتی رگیر ر پیا هسازی ایان شابکه ،از طریاق ر ایات و
ا مال اصول و الزامات پیش بینیشده ر این پیوسات ،کلیاه نیازمنادیهاای امنیتای حاوزه
قلمروی فعالیت خو ر شبکه ملی اطال ات را تأمین نمایند.
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 .9-9روش انتخاب کشورها
یکی از فرآیندهای فاز شناخت (اسنا باال ستی ،شناخت محیطی ،روندشناسی ،انتخااب
کشورها) فرآیند انتخاب چند کشور از میان کشورهای جهان است .پیشانیاز و ورو ی ایان
فرآیند ،تعیین نیازمندیهای فاز شناخت است .این نیازمندیها شامل اسنا راهبر ی (مبانی،
چشمانداز ،مأموریت و ،)...راهبر ها و اجزای معماری است .پس از تعیاین نیازمنادیهاای
مطالعه کشورها ،اولین گام ،ابداع روشی جهت انتخاب مناسبترین کشورها جهات مطالعاه
است .با توجه به اینکه نیازمندیها ر حوزه امنیت فضای سایبر و ر سطح راهبر ی تعیین
گر یده است ،رنتیجه باید کشورهایی برای مطالعه انتخاب گر ند که اول اینکاه ر ساطح
راهبر ی امنیت سایبری فعالیات نماو ه و وم اینکاه اسانا مارتبط را منتشار نماو ه و ر
سترس قرار ا ه باشند .گرچه امروزه امنیت فضای سایبر به لیل حمالت پیاپی مهااجمین
سااایبری و خسااارات بس ایار ساانگین بااه زیرساااختهااای حیاااتی کشااورها ،ر سااطوح
تصمیمگیرندگان ملی به واژهای نامآشنا تبدیل گر یده است ولی از آفااز پیادایش آن زماان
بسیار کوتاهی سپری شده است و کشورهای محادو ی ر جهاان موفاق باه برناماهریازی
رخور و سازمان هی مناسب گر یدهاند و این امر محدو یت بسیاری را ر امناه انتخااب
کشورها با ا شده است .شناسایی و انتخاب پیشروترین کشور و ساپس ساایر کشاورهای
پیشرفته جهان ر امنیت سایبر از جمله سیاستهای م کورند .ر انتخاب کشاورها ،االوه
بر پیشرفتگی آنها ر موضوع مور مطالعه ،تالش شده که حتیالمقدور کشاورهای هاد،،
از میان قارههای مختلف جهان (آمریکا ،اروپا و آسیا) ،منطقه و همسایه جمهاوری اساالمی
که منطقاً از سازگاری بیشتری با ما برخور ار هستند ،شناسایی گر ند.
ر هه گ شته ،ایجا ولت الکترونیک ر ستور کار کشورهای پیشارفته جهاان قارار
اشته است و فالب منافع ملی و زیرساختهای حیاتی آنها متکی بر فضای ساایبر توساعه
یافتهاند .با توجه به اینکه همزمان با رشد و توساعه فضاای ساایبر ،اناواع تهدیادات ساایبر
ظهور و بروز یافته و به یک مخاطره ملی مبدل گر یدهاناد ،رنتیجاه ایان کشاورها قبال از
سایر کشورهای کمترتوسعهیافته ،ر معرض تهدیدات مختلف بو ه و ر مقام مقابلاه ماؤثر
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بو هاند .این منطق با ا گر یاد تاا آماا گی امنیات ساایبری و شااخص توساعه فنااوری
اطال ات و ارتباطات ر جهان که و شااخص معرفایشاده توساط ساازمان باین المللای
مخابرات است ،به نوان شاخص مد نظر قرار گیر .
 .1-9ارزيابي اتحاديه جهاني مخابرات برای شاخصهای آمادگي امنیات ساايبری و
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان
اتحا یه جهانی مخابرات هرساله بر اساس معیارهای توافقشده باینالمللای کشاورها ر
حوزه فناوری اطال ات و ارتباطات ،شاخص توسعه فنااوری اطال اات و ارتباطاات
)Development Index

(ICT

یا  IDIرا بررسی مینماید .بر اساس این شاخص میتوان مهامتارین

معیارهای اندازهگیری جامعه اطال اتی را محاسبه کر  .ر واقع شاخص  IDIبه اساتاندار ی
گفته میشو که به کمک آن میتوان شکا ،یجیتالی و مقایسه ملکر

ICT

ر کشورهای

مختلف را انجام ا  .شاخصها و مقا یر کسبشده توسط ج.ا.ا و کشور ارای رتبه اول ر
جدول زیر آور ه شده است.
جدول  :9-9شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICT Development Indexيا IDI
اتحاديه بینالمللي مخابرات سازمان ملل متحد تا پايان سال 2392
رديف

امتياز
نام شاخص

زيرشاخص ها

کسب شده
در شاخص

امتياز

رتبه

کسب شده

ج.ا.ا بين

ج.ا.ا از 11

161

امتياز

کشور

تلفن ثابت
سترسی
1

()Access

تلفن همراه
پهنای باند بینالملل
خانوارهای ارای رایانه

8781

خانوارهای ارای اینترنت
2

مصر،
()Use

مصر ،اینترنت کاربران
پهنباند ثابت
پهنباند موبایل

9751

5756

61
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رديف

امتياز
نام شاخص

کسب شده

زيرشاخص ها

در شاخص
9

امتياز

رتبه

کسب شده

ج.ا.ا بين

ج.ا.ا از 11

161

امتياز

کشور

تعدا بزرگساالن باسوا
مهارت

میزان ثبت نام ر مقطع تحصیلی راهنمایی و

()Skill

بیرستان

8792

میزان ثبت نام ر مقطع بیرستان و انشگاه
امتیاز رتبه اول ر منطقه
و جهان

بر این اساس کشور ایسلند با کسب امتیاز  6716ر جایگاه اول جهان از لحاظ توسعه فناوری
اطال ات و ارتباطات قرار بگیر  .کشور بحرین نیز با امتیاز  8789ر منطقه آسیای میانه رتبه
نخست را ر اختیار ار  .میانگین امتیاز جهانی برای شاخص  IDIحدو  1715است.

شاخص آما گی امنیت سایبری اتحا یه بینالمللی مخابرات سازمان ملل متحد

رديف

امتياز
نام شاخص

کسبشده

زير شاخص ها

در شاخص

امتياز

رتبه

کسبشده

ج.ا.ا بين

ج.ا.ا از 1

161

امتياز

کشور

حقوقی
1

آما گی امنیت
سایبری

فنی
سازمانی
97111

ظرفیتسازی

97111

89

همکاری ر حوزه امنیت سایبر
بر این اساس کشور مان با امتیاز  975از لحاظ آما گی امنیت سایبری ر منطقه آسیای میانه،
امتیاز رتبه اول ر منطقه

رتبه نخست را ر اختیار ار و کشور سنگاپور با کسب امتیاز  ،97185رتبه اول جهان را به

و جهان

خو اختصاص ا ه است .میانگین امتیاز جهانی برای شاخص آما گی امنیت سایبری97989 ،
است.

 .8-9فرآيند مطالعه اسناد کشورها
گام اول فرآیند مطالعه اسنا کشورها با تعیین شااخصهاا آفااز مایگار  .بار اسااس
ورو یها و شاخصهای تعیینشده ،کشورهایی که ر حاوزه امنیات ساایبری باهصاورت
راهبر ی فعالیت اشتهاند ،شناسایی میگر ند و بر اسااس نتاایج حاصال ،فهرساتی از ایان
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کشورها که کشورهای قابل مطالعه نامیده میشوند ،تهیه میگر  .ر گام بعد با جستوجو
ر اینترنت ،مستندات کشورهای مختلف موجو ر فهرست م کور با هد ،ارزیابی میازان
اطال ات قابل حصول آنها ر حوزه امنیت سایبر ،جمعآوری و بررسی میگر  .بر اساس
نتایج حاصل از این مرحله ،فهرستی از کشورهایی که اوالً ر موضوع امنیت فضاای ساایبر
فعالیت چشمگیر اشته و ثانیاً اطال ات مرتبط را منتشر نمو هاناد ،تهیاه مایشاو  .ر گاام
بعدی ،کشورهایی که ر گام قبل شناسایی شدهاند با ا مال سیاستهای تعیاینشاده ،ماور
پاالیش قرار گرفته و از آن میان کشورها انتخاب و نهایی میگر ند.
 .1-9تلفیق و تجمیع جداول و انتخاب کشورها برای مطالعه
با تلفیق و تجمیع جداول م کور ،سیوچهار کشور به نوان کشورهای قابال مطالعاه باه
شرح زیر قابلیت انتخاب ارند.
سنگاپور ،ایسلند ،استرالیا ،استونی ،اتریش ،آلمان ،امارات ،آمریکا ،ایتالیا ،ایرلند ،بحارین،
برزیل ،بریتانیا ،چین ،انمارک ،روسیه ،رومانی ،ژاپن ،ساوئد ،ساوئیس ،ربساتان ،فرانساه،
فنالند ،قزاقستان ،قطر ،کانا ا ،کره جنوبی ،کلمبیا ،مالدیو ،مالزی ،مجارستان ،مکزیک ،هلناد،
هند.
پس از تشکیل لیست کشورهای قابل مطالعه ،قدم بعدی جهت رسیدن باه چناد کشاور
ارجح ،پاالیش کشورها بر اساس سیاستهاای ذکرشاده و اسانا راهبار ی ساایبری قابال
سترس آنها ر اینترنت است .رنتیجه از میان فهرست کشورهای قابال مطالعاه و منطباق
با سیاستهای ترسیمشده مطالعه کشورها ،فهرست کشورهای ارجح به ست آمد:
فهرست کشورهای منتخب به قرار زیر است :سنگاپور ،بحرین ،استرالیا ،استونی ،آلماان،
آمریکا ،انگلیس ،چین ،فرانسه ،مالزی ،ناتو و ترکیه.
با انتخاب کشورها اسنا آنها مور مطالعه قرار گرفت و از این اسانا ابعاا و مؤلفاه و
شاخصهایی مد نظر برای امنیت اطال ات فضای سایبر احصاء گر ید.
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 .2-9ابعاد و مؤلفههای استخراجشده
برای اینکه بتوانیم مفهوم امنیت اطال ات فضای سایبر ج.ا.ا را تشریح کنیم و ر انتها باه
یک الگوی مفهومی برسیم ،بر اساس مطالعات انجامشده و اسنا باال ساتی ،الزم یاده شاد
تا ابعا فضای سایبر ج.ا.ا و ابعا امنیت اطال ات بهصورت مجزا احصاء گر .
 .5-9ابعاد و مؤلفههای امنیت اطالعات:
برای امنیت اطال ات سه بعد احصاء شاده اسات کاه باارتاناد از
)2003

)2016

 (Quadri,و

 :(Anderson,محرمانگی ،سترسپ یری و یکپارچگی و مؤلفههاای هرکادام از ابعاا

ذکرشده بارتاند از :کاربران (نیروی انسانی) ،فناوری (تکنیکی) ،فرآیندی

(قربانی)1916 ،

 .1-9ابعاد فضای سايبر ج.ا.ا
بر اساس مطالعات انجامشده بر روی اسنا باال ستی و مطالعه کشاورها ،ابعاا مختلفای
احصاء شد .هشت بُعد کلیدی برای فضای سایبری احصاء گر ید که بارتاند از :فرهنگای
و اجتما ی ،اقتصا ی و تجااری ،امنیتای ،فاا ی و انتظاامی ،زیربناایی ،لام و فنااوری و
خدمات مومی ،بینالملل ،سیاسی ،حقوقی و سالمت (قربانی.)1916،
 .93-9مؤلفههای فضای سايبری
چهار مؤلفه کلیدی برای فضای سایبری وجو ار کاه آن را منحصربهفر مایسااز و
بارای پاساخگویی باه بسیاری از پرسشهاای مارتبط باا آن ،مهام هساتند .ایان مؤلفاههاا
بارتاند از (:)2010 ،Shaw
 .1مؤلفه سامانه ای :شامل جنبه های فنی ،زیرساختی و معماری فضای ساایبری اسات.
این مؤلفه شامل ساختافازار و کاربر هاای نارمافازاری اسات کاه کااربران بارای
ذخیرهسازی ،انتقال و پر ازش اطال ات ر فضای سایبری باه آنها اتکاء ارند.
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 .2مؤلفه کاربردی و محتوايي :محتاوا و اطال ااتی کاه ر فضاای ساایبری وجااو
اشاته و ابزارهاایی کاه برای ستیابی و پر ازش این اطال ات مور استفا ه قارار
میگیرند.
 .9مؤلفه انساني و اجتماعي :به ارتباطات و تعامالت بین انسان ها ر فضای سایبری و
به اطال اتی که باه اشاتراک میگ ارند ،توجه ار .
 .1مؤلفه مديريتي و حاکمیتي :این مؤلفاه مشخااصات فناااوری (مؤلفاه ساامانه ای)،
استاندار سازی برای قالب بنادی و تباا ل ا ه هاا (مؤلفاه محتاوایی و کااربر ی) و
چهارچوبهای قانونی کشاورها بارای کااربران فضاای ساایبری (مؤلفاه انساانی و
اجتما ی) را تحت تأثیر قرار می هد.
 .4روششناسي تحقيق
نوع پژوهش کاربر ی -توسعهای است .کاربر ی است زیارا از نتاایج تحقیاق حاضار
به منظور بهبو تصمیم گیریها ،رفتارها ،روش ها ،ساختارها و الگوهای ماور اساتفا ه ر
حیطه مور تحقیق بهره گرفته خواهد شد .هد ،اصلی ر پژوهش توساعهای تادوین یاا
تهیه برنامه ها است و به بومیسازی تئوریها و راهکارها و حل مسائل میپر از  .نظار باه
اینکه الگوی مفهومی پژوهش حاضر با جمعبندی ا ههای کیفای جماعآوریشاده ارائاه
می شو  ،پژوهش حاضر باید با روش آمیخته (کیفای-کمای) انجاام شاو و چاون قصاد
پژوهش ر مور ی خاص و یا زمینه ویژهای را اریم ،مناسبتار خواهاد باو کاه روش
پژوهش مور ی -زمینه ای را به منظور ارائه الگویی جامع و گستر ه ،انتخاب نماییم .پس
از احصاء وامل ،به منظور ارزیابی اثر شاخص بر زیرمؤلفه ،زیرمؤلفه بر مؤلفه و مؤلفه بر
ابعا  ،پرسشنامه خبرهسنجی بر اساس طیف لیکرت ر پنج سطح بی تأثیر ( )1و کم ( )2و
متوسط ( )9و زیا ( )1و خیلی زیا ( )5با میانگین امتیاز قابل قباول  9بارای هار ساؤال
تنظیم میگر .

 / 192فصلنامه لمی امنیت ملی ،سال هم ،شماره سیوهفتم ،پاییز  1911اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .9-1قلمرو تحقیق (شامل قلمرو زماني ،مكاني و موضوعي)
قلمرو مکانی تحقیق ،فضای سایبر جمهوری اسالمی ایران است .قلمارو زماانی تحقیاق
برای افق پنجساله قابل استفا ه خواهد بو  .ر این پژوهش با توجاه باه هاد ،اصالی کاه
طراحی الگوی راهبر ی معماری امنیت اطال ات فضای سایبر است ،تنها رسیدن به الگاوی
راهبر ی معماری امنیت اطال ات با نگاه به چشمانداز  1191کشور مور نظر است.
 .2-1روشهای تجزيهوتحلیل دادهها
با استفا ه از مطالعه اسنا  ،مدارک و پیشنویس حوزههاا ،ابعاا و مؤلفاههاای معمااری
امنیت اطال ات فضای سایبر را احصاء میکنیم .با توجه به محدو بو ن جامعاه آمااری باا
استفا ه از پارامترهای توصیفی ،آنهاا را ثبات کار ه و رنهایات باا اساتفا ه از الگوساازی
معا الت ساختاری ،اولویت و وزن آنها را مشخص و همبستگی بین آنها را تعیین کر ه و
الگو را احصاء میکنیم.
 .9-1استفاده از مفاهیم چهارچوب معماری
چهارچوبهای معماری برای کاربر های مختلفی تهیه و ارائاه شادهاناد .ر اساتفا ه از
یک چهارچوب ،طراحی نکات مهمی می بایسات ر نظار گرفتاه شاو  .جاامع باو ن یاک
چهارچوب ،یکی از معیارهای مهم است .یک چهارچوب معماری میبایست پوشش هناده
کلیه ابعا مسئله باشد .بسیاری از چهارچوبهای مطارح ر معمااری ساازمانی برگرفتاه از
چهارچوب پایه و مبنایی به نام زکمن میباشند که متناسب با آن مسئله تغییر ا ه شادهاناد.
باید به خاطر اشت که همیشه پیشرفتهترین راهحل ،مناسبترین راه نیست .همچنین بایاد
معیارهای قابل اندازهگیاری بارای هریاک از ویژگایهاا وجاو اشاته و براسااس آنهاا
خصوصیات کیفیتی معماری مور نظر سنجیده شو  .بر همین اساس از یدگاه و جنبههاای
مطرح ر معماری زکمن ر ارائه الگوی مفهومی و طراحی الگوی راهبر ی استفا ه گر ید.
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 .1-1الگوسازی معادالت ساختاری
به منظور استنباط قیق تر از نتایج آماری ،الزم است میزان ارتباط ،معنا اری و همبساتگی
وامل احصاءشده مور ارزیابی قرار گیر  .ر این راستا ،میتاوان از الگاو ساازی معاا الت
ساختاری 1که یکی از تکنیکهای پرکاربر بهوسیله پژوهشگران ر چند هاه اخیار اسات،
استفا ه نمو  .اهمیت الگوسازی معا الت ساختاری از آنجا ناشی میشو که به پژوهشگران
این امکان را می هد که بهطور همزمان اثر یک یا چند متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیار
وابسته بررسی کنند.
 .8-1تحلیل دادهها در Smart PLS
بهمنظور تجزیهوتحلیل قیقتر نظارات خبرگاان ر خصاوص تاأثیرات متقابال وامال
احصاءشده ،الزم است که معا الت ساختاری هر یک از مؤلفهها را ر نرمافزار الگاوساازی
مور تجزیهوتحلیل قرار هیم .هر الگوی معا الت ساختاری شاامل ساه بخاش (زیرالگاو)
میباشد و هر یک باید مور ارزیابی یا بارازش (برازنادگی و مناساب باو ن) قارار گیار .
الگوریتم تحلیل ا هها ر روش  ،PLSطبق شکل  1-1صورت میگیر :

شكل  :9-1الگوريتم تحلیل دادهها در روش PLS

1. SEM: Structral Equation Modeling
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 .1ابعاد ،مؤلفه و شاخصهای امنيت اطالعات فضای سايبر
بر اساس مطالعات انجام شده و ابعا و مؤلفه و شاخص های احصاءشده برای امنیت
اطال ات و فضای سایبر ،ر این مرحله با توجه باه تعریاف انجاام شاده بارای امنیات
اطال ات فضای سایبر جمهوری اسالمی ایاران ،مساتندات و اسانا باال ساتی ،مطالعاه
کشورهای پیشرو ،کلیادواژه هاای اساتفا ه شاده ر خصاوص فضاای ساایبر و امنیات
اطال ات ،با نگاه هم زم ان به مقوله امنیت اطال اات و فضاای ساایبر و ترکیاب ابعاا ،
مؤلفه و شاخص های احصاءشده برای هرکدام از این موار  ،با نگاه جاامع باه موضاوع
امنیت اطال ات فضای سایبر جمهوری اسالمی ایران ،ابعا  ،مؤلفه و شاخص هاای ذیال
احصاء گر ید (قربانی . )1916 ،الزم به ذکر است هرکدام از این هشات بُ عاد احصاءشاده،
باید توسط شاخص های مربوطه ارزیابی شو .
جدول  :9-8ابعاد امنیت اطالعات فضای سايبر (قربانی)1916 ،
ابعاد امنيت اطالعات فضای سايبر
رديف

استنباط شده از:

ابعاد

1

امنیت اطال ات فرهنگی و اجتما ی

سند افتا

2

امنیت اطال ات اقتصا ی و تجاری

سند پدافند فیر امل

9

امنیت اطال ات فا ی و امنیتی

مطالعه انجامشده بر روی اسنا کشورها

1

امنیت اطال ات زیربنایی ،لم و فناوری و خدمات مومی

برنامه پنجم توسعه کشور

5

بینالملل (بعد بینالمللی)

سند راهبر ی نظام جامع فناوری اطال اات

8

حقوقی (تدوین قوانین و مقررات)

کشور

8

سالمت (سالمت الکترونیک)

حکم تشکیل شورای الی فضای مجازی

6

سیاسی
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جدول  :2-8مؤلفههای امنیت اطالعات فضای سايبر (قربانی)1916 ،
رديف

مؤلفه

1

مدیریتی و
حاکمیتی

2

کاربر ی و
محتوایی

9

انسانی و
اجتما ی

1

سامانهای

مؤلفههای امنيت اطالعات فضای سايبر
استنباط شده از
 Cyberspace: What senior military leaders need to
know, by Colonel Darryl S.Shaw United States Army
 Characterizing,cyberspace:,past,present and future
David,Clark
MIT,CSAIL
Version,1.2 of March,12,2010.
 The varieties of cyberspace: Problems in definition and
delimitation.
 Cyberdeterrence and cyberwar
 Cyberspace: What senior military leaders need to
know
 ITU National Cybersecurity Strategy Guide", (Geneva:
)ITU, 2011
 مستندات ،راهبر ها ،اقدامات و فعالیتهای کشورهای مور مطالعه
 مؤلفههای فضای سایبر
 امنیت ر معماری DHS
 چهارچوب ارزیابی بارای راهبر هاای امنیات فضاای ساایبر ملای (اتحایاه
اروپایی )ENISI2912

جدول  9-5زیرمؤلفهها و شاخصها را بیان میکند .هر کدام از مؤلفهها بار اسااس ساه
زیرمؤلفه مشخصشده جهت هی و تبیین میشو  .به نوان نمونه ر بُعد مدیریتی حاکمیتی
ما ارای سه زیرمؤلفه محرمانگی ،سترس پ یری و یکپارچگی هستیم و باید بر اساس ایان
زیرمؤلفهها به مؤلفه نگاه و آن را تشریح کنیم.
جدول  :9-8زيرمؤلفه و شاخصهای امنیت اطالعات فضای سايبر (قربانی)1916 ،
زير مؤلفه

شاخص

محرمانگی

فرآیند

سترس
پ یری

افرا 

یکپارچگی

فناوری

زيرمؤلفه و شاخصهای امنيت اطالعات فضای سايبر
استنباطشده از مرجع

پاسخگویی
 امنیت ر ا ههای ظیم و رایانش ابری
کنترل
 تهدیدات بالقوه و بالفعل شبکههای اجتما ی
 چهارچوب ارزیابی امنیت سامانههای اطال اتی )(ISSAF
مستندسازی
 چهارچوب گارتنر
ارزیابی
 چهارچوبهای امنیت اطال ات
آموزش
 استاندار های امنیت اطال ات
متخصصین
 توسعه مفهوم امنیت اطال ات از طریق توسعه فضای تبا ل اطال ات
مدیران
 مدیریت امنیت اطال ات
کاربران ا ی
 فناوریها و معماری امنیت
محصوالت
 قانون انتشار و سترسی آزا به اطال ات
خدمات
 معماری امنیت اطال ات قابل ا تما الیهای )(Sensors 2014
سامانههای
 An Introduction to the Business Model for Information
نرمافزاری
Security
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زير مؤلفه

شاخص
سازمانی

زيرمؤلفه و شاخصهای امنيت اطالعات فضای سايبر
استنباطشده از مرجع

 Information Availability: An Insight into the
Most Important Attribute of Information Security
راهبر های
 A taxonomy for information security technologies
 COBIT® 5 for Information Security
سازمانی
 ITU National Cybersecurity Strategy Guide",
)(Geneva: ITU, 2011

 .9-8الگوی مفهومي استخراجشده برای معماری امنیت اطالعات و فضای سايبر
بر اساس مطالعه انجامشده ،ابعا امنیت اطال ات فضای ساایبر شاامل امنیات اطال اات
فرهنگی و اجتما ی ،امنیت اطال ات اقتصا ی و تجاری ،امنیت اطال ات فاا ی و امنیتای،
امنیت اطال ات زیربنایی ،لم و فناوری وخدمات مومی ،بینالملال ،سیاسای ،حقاوقی و
سالمت شناخته شاد و مؤلفاههاای احصاءشاده ،شاامل مادیریتی و حااکمیتی ،ساامانهای،
محتوایی و کاربر ی ،انسانی و اجتما ی است .زیرمؤلفههای احصاءشده شاامل محرماانگی،
سترسپ یری و یکپارچگی و شاخصها شامل فرآیند ،فناوری ،سازمانی و افرا مایباشاد
که فرآیند به وسیله ،پاسخگویی ،کنترل ،رسایدگی ،مستندساازی ،ارزیاابی و آماوزش قابال
ارزیابی است .فناوری بهوسیله ،محصوالت ،خدمات و سامانههای نرمافزاری قابال ارزیاابی
است .افرا توسط ،متخصصین ،مادیران و کااربران اا ی ،ساازمانی توساط راهبار هاای
سازمان قابل ارزیابی است.
حال با استخراج این ابعا  ،مؤلفه و شاخصها ،باید بر اسااس یادگاههاای معمااری و
جنبههای مختلف به نبال سازوکاری باشیم تا هماه بدانناد مسائول چاه چیازی هساتند و
چگونه باید رباره حفاظت از منابع مل کنند.
بایاد از یادگاه برنامااهریاز ،مالااک ،طااراح ،سااازنده ،پیمانکااار باار اساااس جنبااههااای
موجو یتها (چه چیز) ،فرآیندها (چطور) ،مکانها (کجا) ،افرا (چه کسی) ،زمانها (کی)،
انگیزهها (چرا) ،نسبت به بررسی موضوع پر اخت (قربانی.)1916 ،
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شكل  :8-9الگوی مفهومي استخراجشده

الگوی مفهومی فو (الگوی خورشیدی ،)1از مسیر حرکت از بیرون به سمت مرکز باید
بررسی شو :
ر این مرحله با استفا ه از پنج یدگاه معماری شامل یدگاه مالک ،یدگاه برناماهریاز ،یادگاه
طراح ،یدگاه پیمانکار و یدگاه سازنده (الیه چهارم) مور توجه قرا میگیر که باا اثرگا اری
بر تکتک مؤلفهها و ابعا تعیینشده (الیه اول و وم) ،زمینههای ارتقاای امنیات اطال اات
1.SunBurst
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فضای سایبری را ر همه جنبهها فراهم نمو ه و میتواند ابزاری برای تحقاق امنیات اطال اات
ر همه ابعا و مؤلفههای فضای سایبر شو .
همانگونه که ر استخراج الگوی تشریحشده ،ابعا امنیت اطال ات فضای ساایبر ارای
گستر گی زیا ی ر حوزه های مختلف استخراج شده بو ه و با توجه به اینکه هد ،تادوین
الگااوی معماااری ماایباشااد؛ بنااابراین باارای هرکاادام از ابعااا  ،مؤلفااههااا و شاااخصهااای
استخراج شده ،ناوین یکسانی را اشته ولی ر تشریح بر اساس نیازهاای هار شااخص باا
نگاه به مؤلفه و بعدی که از مؤلفه استخراج شده است ،مدنظر قرار میگیر و رنهایت یاد
معماری بر کل این ابعا و مؤلفه تأثیر گ اشته و بار اسااس یادگاه و جنباه هاای مختلاف
معماری ،نسبت به تدوین الگو اقدام میشو .
گام نخست ر طراحی الگوی راهبر ی معماری امنیت اطال ات فضای سایبر ،ساتیابی
به تأثیر ابعا  ،مؤلفه و شاخص بر یکدیگر و ر نهایت احصاء تأثیر جنبه هاا و یادگاه هاای
معماری بر روی ابعا و مؤلفه ها است و ر ا امه با بهره گیری از نظر خبرگان ر قالب تهیاه
پرسشنامه ،تأثیر ابعا و مؤلفه بر روی هم و تأثیر معمااری بار روی ایان ابعاا احصاءشاده
مشخص می شو  .ر خصوص فرآیند بهره بر اری از نظر خبرگان ر قالب تهیاه پرسشانامه
که یکی از روشهای لمی تجزیهوتحلیل یافتهها جهت ر یا تأیید آنها است .ر تحقیاق
حاضر ،پاسخهای به ستآمده از پرسشنامههای تنظیمشده مور تجزیهوتحلیل قارار گرفتاه
است.
 .2-8تحلیل الگوی مفهومي (روش حداقل مربعات جزئي)
ر این راستا ،الزم است که نظر خبرگان ر خصاوص الگاوی مفهاومی پاژوهش اخا
گر  ،رنتیجه پرسشنامهای ر این خصاوص تنظایم (پرسشانامه خبارهسانجی) شاد و ر
اختیار  98نفر از خبرگان قرار گرفت .از تعدا فو  ،نظرات تخصصی توسط  25پرسشانامه
اخ شد و نتایج ر نرمافزار

SPSS

رج و آمار توصیفی حاصل شد .جهات بررسای نرماال

بو ن متغیرها (سنجههاا) ،از آزماون کولماوگرو -،اسامیرنو ،اساتفا ه مایکنایم (ساطح
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معنا اری بیشتر از پنج رصد ،نشان هنده نرمال بو ن و کمتر از پانج رصاد ،نشاان هناده
نرمال نبو ن متغیر است) .نتاایج حاصال از خروجای آزماون کولماوگرو ،اسامیرنو ،ر
پیوست آور ه شده است .با توجه به اینکه سطح معنا اری بیشتر متغیرهاا ر کمتار از پانج
رصاد (فیار نرماال) اسات .پس باید از نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تحلیل اساتفا ه
نماییم .رنتیجه الگوی معا الت ساختاریِ الگوی مفهومی فاو را ر نارمافازار

SmartPLS

ترسیم مینماییم.
 .9-8اطالعات جمعیتشناختي پاسخدهندگان به پرسشنامه (نرمافزار )SPSS
بهمنظور تجزیهوتحلیل الگوی فو  ،پرسشنامهای تنظیم (پرسشانامه خبارهسانجی) و ر
اختیار  98نفر از خبرگان قرار گرفت که از آن تعدا  ،نظرات تخصصی  25پرسشنامه اخ و
نتایج ر نرمافزار

SPSS

رج گر ید .میزان آشنایی ر محدو ه  19- 89رصاد متوساط ،ر

محدو ه  81-69رصد زیا و ر محدو ه  61 – 199رصد خیلی زیا ر نظر گرفته شاده
است.
 .1-8رابطه بین ابعاد و مؤلفهها با رويكرد معماری
الگوی معا الت ساختاری برای رابطه بین ابعا و مؤلفاههاا باا رویکار معمااری را ر
نرمافزار  SmartPLSمطابق شکل ( )9-5ترسیم مینماییم.
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شكل ( :)9-8بخشي از الگوی معادالت ساختاری برای رابطه بین ابعاد و مؤلفهها با رويكرد معماری
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کد گ اری انجامشده ر تحلیل معا الت ساختاری بارای رابطاه باین ابعاا و مؤلفاه باا
رویکر معماری ،مطابق ذیل میباشد.

 .1-4-1برازش الگوی اندازهگيری

این برازش بهمنظور بررسی روابط متغیرهای آشکار یا قابل اندازهگیری (مستطیلهاا) باا
متغیرهای پنهان مرتبط ( ایارههاای متصال باه آنهاا) ر راساتای تعیاین روایای و پایاایی
پرسشنامه با استفا ه از معیارهای کیفیت الگو صورت میگیر .
 .2-4-1برازش الگوی ساختاری

این برازش باید با استفا ه از محاسبات باوت اساترپین

1

(خاو راهانادازی) نارمافازار

بهمنظور ارزیابی روابط بین متغیرهای پنهان ( ایرهها) با معیاار ضاریب معناا اری صاورت
گیر .
ضرايب معناداری ( zمقاادير  :)t-valuesاگار مقاا یر اد ی ضارایب معناا اری z
(مقا یر لینکهای متصل به ایرهها) ،بیشتر از  1781و بیشتر از  1718و بیشتر از  2752باشد،
حکایت از صحت رابطه بین وامل ر سطح معنا اری  %19و  %15و  %11خواهاد اشات.
ر جدول ذیل  9-5رابطه بین ابعا و مؤلفههای امنیت اطال اات فضاای ساایبر جمهاوری
اسالمی ایران با رویکر معماری احصاء شده است.
1.BootStrapping
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جدول  :9-8رابطه ابعاد الگو با ابعاد معماری
ضرايب معناداری ( zمقادير  )t-valuesبرای رابطه بين بعد و مؤلفه با مفهوم
ابعاد

رابطه بعد و مؤلفه با مفهوم امنيت اطالعات فضای سايبر

ضريب Z

سطح
معنيداری

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -کاربر ی -محتوایی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -فرهنگی -اجتما ی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -مدیریتی -حاکمیتی



%19

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -انسانی  -اجتما ی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر  -سامانهای



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -کاربر ی -محتوایی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -اقتصا ی و تجاری



%15

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -مدیریتی  -حاکمیتی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -انسانی -اجتما ی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر  -سامانهای



%15



%19

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -امنیتی ،فا ی و انتظامی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -مدیریتی -حاکمیتی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -انسانی -اجتما ی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر  -سامانهای



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -کاربر ی -محتوایی



%11



%11

خدمات

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -مدیریتی -حاکمیتی



%11

مومی

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -انسانی -اجتما ی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر  -سامانهای



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -کاربر ی -محتوایی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -بینالملل



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -مدیریتی -حاکمیتی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -انسانی -اجتما ی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر  -سامانهای



%11

فرهنگی
اجتما ی

اقتصا ی
تجاری

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -کاربر ی -محتوایی
امنیتی ،فا ی
و انتظامی

زیربنایی ،لم
و فناوری و

بینالملل

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -زیربنایی ،لم و فنااوری و
خدمات مومی
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ضرايب معناداری ( zمقادير  )t-valuesبرای رابطه بين بعد و مؤلفه با مفهوم
ابعاد

حقوقی

رابطه بعد و مؤلفه با مفهوم امنيت اطالعات فضای سايبر

سیاسی

معنيداری

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -کاربر ی محتوایی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -حقوقی



%15

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -مدیریتی -حاکمیتی


187825915

%11
%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر  -سامانهای

127998819

%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -کاربر ی -محتوایی

167115191

%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -سالمت



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -مدیریتی -حاکمیتی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -انسانی -اجتما ی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر  -سامانهای



%19

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -کاربر ی -محتوایی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -سیاسی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -مدیریتی -حاکمیتی



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -انسانی -اجتما ی



%15

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر  -سامانهای



%11

معماری امنیت اطال ات فضای سایبر -انسانی -اجتما ی

سالمت

ضريب Z

سطح

ضریب معنی اری باالتر از  1781نشان هنده صحت رابطه بین سازهها و تأییاد پاژوهش
ر سطح اطمینان ،نز یک نو ونه رصد خواهد بو .
 .3-4-1بررسي برازش الگوی کلي (معيار )GOF

د ی که برای این معیار به ست میآید ،بین صفر و یک میباشد .ساه مقادار  9791و
 9725و  9798به نوان مقا یر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFارائه شاده اسات ،باه ایان
معنی که بهطور مثال ر صورت محاسبه مقدار  9791و نز یاک آن باه ناوان

GOF

ر یاک

الگو ،میتوان نتیجه گرفت که برازش کلی آن الگو ر حد ضعیفی است و باید باه اصاالح
روابط بین سازههای الگو پر اخت .این مقدار از ج ر حاصلضرب میانگین ستون «متوساط
مشترک» و میانگین «ضریب تعیین» حاصل میگر .
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همانطور که مشاهده میشو  ،مقدار برازش کلی الگو معا ل  97115به ست آمده است
و چون از  9798بیشتر است ،میتوان برازش الگو را قوی ارزیابی نمو .
 .4-4-1يافتههای تحقيق

با تحلیل انجامشده ،تأثیر ابعا مختلاف معمااری بار روی ابعاا  ،مؤلفاه و شااخصهاا
مشخص شد .ضریب معنی اری باالتر از  ،1785نشان هنده صاحت رابطاه باین ساازههاا و
تأیید آن ر سطح اطمینان  19رصاد خواهاد باو  .یافتاههاای حاصال از تجزیاهوتحلیال
ا ههای جدول  2-5نشان می هد که امنیت ر یک بعد ،بهتنهایی موجاب ارتقاای امنیات
فضای مجازی نمیگر  ،بلکه باید بهصورت هدفمند انجام شو تا بتواند این مهم را تحقاق
بخشد.
جدول  :2-8رابطه ابعاد معماری با ابعاد الگوی امنیت اطالعات فضای سايبر
سطح

تاييد يا

معنيداری

رد

ابعا معماری -بعد فرهنگی اجتما ی معماری امنیت اطال ات فضای سایبر



%15

تایید

ابعا معماری -بعد اقتصا ی و تجاری معماری امنیت اطال ات فضای سایبر

1

%15

تایید



%11

تایید



%11

تایید

ابعا معماری -بعد بینالملل معماری امنیت اطال ات فضای سایبر



%11

تایید

ابعا معماری -بعد حقوقی معماری امنیت اطال ات فضای سایبر



%11

تایید

ابعا معماری -بعد سالمت معماری امنیت اطال ات فضای سایبر



%11

تایید

ابعا معماری -بعد سیاسی معماری امنیت اطال ات فضای سایبر



%15

تایید

رابطه ابعاد معماری با ابعاد امنيت اطالعات فضای سايبر

ابعا معماری -بعد امنیتی -فا ی و انتظاامی معمااری امنیات اطال اات
فضای سایبر
ابعا معماری -بعد زیربنایی و خدمات مومی معماری امنیات اطال اات
فضای سایبر

ضريب Z

ر خصوص تأثیر ابعا معماری بر روی مؤلفهها ر هر بعد ،بعد از تحلیال ،نتاایج ذیال
حاصل شد .جدول  9-5که نشان می هد ر همه موار روابط معنا اری وجو ار .
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جدول  :9-8رابطه ابعاد معماری با مؤلفههای الگوی امنیت اطالعات فضای سايبر
ضريب Z

تاييد يا رد

ابعا معماری -مؤلفه کاربر ی -محتوایی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه مدیریتی -حاکمیتی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه انسانی -اجتما ی



تایید

ابعا معماری  -مؤلفه سامانهای



تایید

ابعا معماری -مؤلفه کاربر ی -محتوایی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه مدیریتی -حاکمیتی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه انسانی -اجتما ی



تایید

ابعا معماری  -مؤلفه سامانهای



تایید

ابعا معماری -مؤلفه کاربر ی -محتوایی



تایید

امنیتی ،فا ی و

ابعا معماری -مؤلفه مدیریتی -حاکمیتی



تایید

انتظامی

ابعا معماری -مؤلفه انسانی -اجتما ی



تایید

ابعا معماری  -مؤلفه سامانهای



تایید

ابعا معماری -مؤلفه کاربر ی -محتوایی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه مدیریتی -حاکمیتی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه انسانی -اجتما ی



تایید

ابعا معماری  -مؤلفه سامانهای



تایید

ابعا معماری -مؤلفه کاربر ی -محتوایی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه مدیریتی -حاکمیتی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه انسانی -اجتما ی



تایید

ابعا معماری  -مؤلفه سامانهای



تایید

ابعا معماری -مؤلفه کاربر ی -محتوایی



تایید

ابعا معمار -مؤلفه مدیریتی -حاکمیتی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه انسانی -اجتما ی



تایید

ابعا معماری  -مؤلفه سامانهای



تایید

ابعا معماری -مؤلفه کاربر ی -محتوایی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه مدیریتی -حاکمیتی



تایید

ابعا معماری -مؤلفه انسانی -اجتما ی



تایید

ابعا معماری  -مؤلفه سامانهای


187825915

تایید

رابطه مؤلفهها با ديدگاههای معماری

فرهنگی اجتما ی

اقتصا ی تجاری

زیربنایی ،لم و
فناوری و خدمات
مومی

بینالملل

حقوقی

سالمت

ابعا معماری -مؤلفه کاربر ی -محتوایی
سیاسی

ابعا معماری -مؤلفه مدیریتی -حاکمیتی
ابعا معماری -مؤلفه انسانی -اجتما ی
ابعا معماری  -مؤلفه سامانهای

127998819

تایید
تایید

167115191

تایید



تایید
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با توجه به حداقل و حداکثر امتیازها و همچنین انحرا ،معیار پاسخها ،مایتاوان گفات
که تنوع نظرات زیا بو ه و پاسخگویانی وجو اشتهاند که با ملکر مناسب ر برخای از
متغیرها کامالً مخالف بو هاند .با توجه به میانگین پاسخها و خطای استاندار  ،ر هایچیاک
از متغیرهای اثرگ ار ضعیف ارزیاابی نشاده اسات صد رصاد از ساؤاالت ارای ملکار
خوب بو ه است.
 .6ارائه الگوی راهبردی
همانگونه که ر شکل ( )9-8نشان ا ه میشو  ،مطابق چهار مرحله
)Tanner, & Blarer, 2015

Lenders, ( OODA

ر ابتدا مشاهده تمام اطال اات اساتخراجشاده ر حاوزه امنیات

اطال ات و شاخصها ،مدنظر قرار گرفته ،ر مرحله وم تجزیهوتحلیل اطال ات بر اسااس
ابعا و مؤلفههایی که برای امنیت اطال ات فضای سایبر احصاء شده ،انجام ،ر مرحله سوم
که تصمیمگیری است ،مجمو ه اقدامات الزم بر اساس یدگاهها و جنبههای معماری انجام
و ر مرحله پایانی اقدامات الزم که باید انجام شو لیسات شاده اسات .ر هار باار اجارا،
ستورات و کنترلهای امنیتی مور لزوم و تأثیر شرایط محیطی به مرحله اول بازخور ار
تا نسبت به اصالح چرخه فرآیند اقدام شو  .این چرخه باید باهصاورت ماداوم ر جریاان
باشد.
 .9-1الگوی مفهومي مورد استفاده برای ارائه الگو
الگوی مفهومی اصالحشده که بر اساس آن الگوی راهبار ی ارائاه شاده اسات ،مطاابق
شکل  9-8میباشد .ابعا  ،مؤلفه ،زیرمؤلفه و شاخصها که تشاکیل هناده الگاوی مفهاومی
میباشند ،ر ارائه الگوی راهبر ی نقش کلیدی ار .
بر اساس ناصر موجو ر این الگوی مفهومی ،چهار مرحله مربوط باه  OODAتکمیال
خواهد شد .به این صورت که ر فاز مشاهده شاخصها مادنظر قارار گرفتاه و ر مرحلاه
تجزیه وتحلیل و جهت هی ابعا  ،مؤلفه و زیرمؤلفاه ماور توجاه قارار مایگیار  .مرحلاه
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تصمیمگیری بر اساس یدگاهها و جنبههای معماری انجاام مایشاو  .اقادامات بار اسااس
ملگری مرحله تصمیمگیری روی مراحل قبلی است.

شكل  :9-1الگوی مفهومي اصالحشده مورد استفاده برای ارائه الگو
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شكل  :9-1مدل الگوی راهبردی معماری امنیت اطالعات فضای سايبر جمهوری اسالمي ايران
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 .2-1تشريح الگوی راهبردی پیشنهادی
الگوی راهبر ی معماری امنیت اطال ات فضای سایبر جمهاوری اساالمی ایاران ،طباق
نتایج پژوهش و بر اساس حلقه «او ا» ر چهار مرحله کلی زیر طراحی گر ید:
 مشاهده (ديدباني) :ر مرحله نخست بایاد حاوزههاای امنیات اطال اات (فرآیناد،
فناوری ،سازمانی و افرا ) شناسایی و تحلیلهای الزم برای تشخیص ماهیت ،اثارات
مخرب ،نقاط آسیبپ یری ،روشهاای پیشاگیری و  ...انجاام گار  .ر هرکادام از
حوزهها باید به موار زیر توجه شو :
 حوزه فرآيند :ر این بخش ،جهت ارتقای سطح انش و آگاهی و امانساازیزیرساختهای سایبری کشور تالش مینماییم تا با شناسایی اقادامات مرباوط
به فرآیندهای پاسخ هی ،کنترل ،آماوزش ،ارزیاابی و مستندساازی ر مراحال
بعدی نسبت به جهت هی ،تصمیمگیاری و اقادام مناساب ر جهات کااهش
مخاطرات حرکت کنیم.
 حوزه فناوری :ر این بخش ،با شناخت کافی از فناوریهای موجاو و نقااطقوت و ضعف آنها نسبت به امنسازی محصوالت سختافزاری ،نارمافازاری
و خدمات قابل ارائه توساط فنااوری ر طای اجارای مراحال جهات های و
تصمیمگیری برای انجام واکنش مناسب برای کاهش مخاطرات ساختافازاری
و نرمافزاری اقدام میشو .
 حوزه سازماني :ر این بخش با شناخت راهبر های سازمانی نسبت به اصالحو بهروزرساانی آن ر طای مسایر جهات های و تصامیمساازی بارای انجاام
واکنشهای مناسب برای کاهش مخاطرات و افازایش امنیات اطال اات اقادام
میکنیم.
 حوزه افراد :ر این بخش با شناسایی متخصصاین ،مادیران و کااربران بارایارتقای اناش ،تخصاص و مهاارت ایان افارا ر حاوزه امنیات اطال اات و
بهکارگیری آن ر طی مراحل جهت هی و تصمیمگیری اقدام میکنیم.
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 جهتدهي (تصمیمسازی) :این بخش ،نقاش هساته اصالی و مغاز متفکار الگاو را
هده ار است .اطال ات رسیده از بخش مشااهده ر خصاوص امنیات حاوزههاای
فرآیند ،فناوری ،سازمانی و افرا بر اساس مؤلفههای (مدیریتی حااکمیتی ،انساانی و
اجتما ی ،کاربر ی و محتوایی و سامانهای) با نگاه باه ابعاا (فرهنگای -اجتماا ی،
اقتصا ی و تجاری ،امنیتی ،نظامی و انتظامی ،زیربناایی ،لام و فنااوری و خادمات
مومی ،بینالملل ،سیاسی ،حقوقی و سالمت) با معیارهای محرماانگی ،یکپاارچگی
و سترسپ یری تجزیهوتحلیل انجام تا ر مراحل بعادی تصامیمات جهات اقادام
اتخاذ گر .
 تصمیمگیری (بر اساس ديدگاهها و جنبههای معماری) :این مرحله ر هر سطر باه
نبال پاسخ به سؤاالت چه چیزی ،ا ههای اساسای ساازمان را مشاخص مایکناد.
چگونه ،فرآیندها را تعریف میکناد .کجاا ،محادو ههاای فعالیات ساازمان را بیاان
میکند .چه کسی ،نقش افرا برای انجام فرآینادها را روشان مایکناد .چاه زماانی،
زمانبندیهای مهم سازمان را مشخص میکند .چرا ،اهادا ،و راهبار هاا و قاوانین
کلی سازمان را تعیین میکند میباشد .این مرحله از پنج بخش تشکیل شده است:
 راهبردی (ديدگاه برناماه رياز) :ایان بخاش وظیفاه تعریاف و باازنگری رراهبر ها ر جهت ارتقای و قوانین و مقررات حوزه امنیت اطال اات ،چرخاه
وقایع ،فرآیندها ،افرا مؤثر ر فرآیند ،مکانهای اجرای فرآیناد و ماوار ی کاه
برای کسبوکار مهم است را ار .
 کسب وکار (ديدگاه مالک) :این بخش وظیفه تعریف الگاوی ارتباطاات امانموجو یت ها ،فرآیندهای کسب وکار ،شبکه پشتیبانی ،نمو ار سازمانی ،نماو ار
وقوع رویدا های کسبوکار و طرح کسبوکار را ار .
 سامانهای (ديدگاه طراح) :این بخاش وظیفاه تعریاف معمااری امنیات ا ه،معماری ایمن برنامههای کاربر ی ،معماری گستر ه سامانهها ،معمااری واساط
کاربری ،نمو ار انتقال حاالت و قوا د کسبوکار را ار .
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 فني (ديدگاه سازنده) :این بخش وظیفه طراحی امن ا ه ،طراحی برنامههاایکاربر ی امن ،طراحی سخت افزارهای ساامانه امان ،طراحای واساط کااربر و
طراحی انش را با مالحظات امنیتی ار .
 جزئیات (ديدگاه پیمانكار) :این بخش وظیفه تعریف امنیت ا ه ،ارائه برناماهامنیت ا ه ،معماری امنیت شبکه ،معماری سطوح سترسی ،زماان بنادیهاا و
تعریف قوا د را ار .
 اقدام (واکنش) :بر اساس تصمیمات اتخاذشاده باا رویکار معمااری ،اقادامات ر
شش سطح تعریف میشو :
 سیاسااتگااذاری امنی ات اطالعااات (دي ادگاه برنامااهري ازی و مالكی ات):برنامهریزی ،هماهنگی ،یکپارچهسازی ،هم زمانسازی و هادایت فعالیاتهاای
امنیت اطال ات ،تهیه راهبر های اطال اتی سازمان و پشتیبانی از آنها ،تادوین
و ابالغ نیازمندیها و الزاماات تاأمینکنناده امنیات اطال اات فضاای ساایبر،
اولویت هی به اجرای برنامههای امنیت اطال ات (اولویت هزیناهای ،اولویات
استفا ه از منابع و مسئولیتهای مرتبط ،اولویت اجرایی نمو ن اقدامات ،تعیین
نتایج مطلوب و میزان بهبو کارایی مور انتظار هر اقدام).
 فرهنگ سازی (ديادگاه برناماه ريازی و مالكیات) :آماوزش ،آگااهساازی واطالعرسانی و مشارکت بخشهاای ولتای و خصوصای ر معمااری امنیات
اطال ات فضای سایبر ،توانمندسازی موم مخاطبین (آگاهیرسانی و آماوزش
مهارتهای تخصصی).
 پشتیباني زيرسااخت امنیات اطالعاات (ديادگاه طراحاي) :باومیساازی،استاندار سازی ،ناوآوری و ایجاا خو کفاایی ر ساامانههاای نارمافازاری و
سختافزاری مور نیاز امنیت اطال ات ،ظرفیتسازی جهات مشاارکت هماه
بخشهای ولتی و خصوصی.
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 عملیاتي (ديدگاه سازنده و پیمانكاار) :ایجاا ساامانه هاای رمزنگااری وامنیت اطال ات متمرکز ،نظارت و ارزیابی ،پایش ،رصاد ،تشاخیص بارای
مقابله با سترسی فیرمجاز  ،نقض محرمانگی و یکپارچگی اطال ات ،ایجا
ساختارهای ساازمانی و تشاکیالتی تخصصای ا ه جهات تضامین تاداوم
امنیت.
 بازدارندگي (ديدگاه برنامهريزی) :ایجا قادرت باز ارنادگی و پیشاگیری ازتهدیدات و حمالت سایبری با پیگیری ماؤثر قاانونی و حقاوقی باه سترسای
فیرمجاز و تخریب اطال ات و تقویت پایداری و جلوگیری از نفوذ ر مقابال
حمالت سایبری ،تدوین معیارهای حقوقی و قوانین و مقاررات حاوزه امنیات
اطال ات.
 بازيابي (ديادگاههاای برناماهريازی و طراحاي) :بازیاابی اطال اات بارایبرگشتپ یری به حالت اولیه.
سه نوع رابطه ر بین اجرای الگوی فو تعریف شده است:
 تعامل و همكاری :این رابطه ،به تبا ل اطال اات مرحلاه واکانش و اقاداماتالگو جهت بهبو شاناخت و اصاالح اطال اات حلقاه باه مرحلاه مشااهدات
بازخور ار .
 بازخورد :این رابطه ،بازخور مرحله تصمیمگیاری (بار اسااس یادگاههاا وجنبههای معماری) بهمنظور اصالح و بهبو

ملکر اجزای یگار ر راساتای

بهبو نتایج الگو ،به مرحله مشاهدات بازخور ار .
 کنترل و نظارت :بخش جهتگیری بهطور مداوم ،کل اجزای الگو (مشااهده وواکنش) را مور کنترل و نظارت قرار می هاد و ساتورات اصاالحی الزم را
صا ر مینماید.
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 .1نتيجه گيری و پيشنهاد
هد ،این مقاله ستیابی به الگوی راهبر ی معماری امنیت اطال ات برای فضای ساایبر
ج.ا.ا بو  .برای رسیدن به این هد ،،وضعیت موجو امنیات اطال اات فضاای ساایبر ج.ا.ا
شناسایی شد .اصول ،مبانی و الزامات معماری امنیات اطال اات فضاای ساایبر ج.ا.ا تبیاین
گر یده ،حوزهها ،ابعا و مؤلفههاا و شااخصهاای امنیات اطال اات فضاای ساایبر ج.ا.ا
استخراج شده و روابط بین ابعا  ،مؤلفهها و شاخصهای امنیت اطال ات فضای سایبر ج.ا.ا
با رویکر معماری تبیین شد .بر همین اساس پیشنها ات زیر ارائه می گر .
 سازمان هی و ارائه آموزشهای صاحیح و مناساب باهصاورت ماومی باه کارکناان ومدیران و آموزشهای تخصصی به مسئولین شبکه ستگاهها ر حوزه امنیت اطال ات.
 انجام سیاستگ اری متمرکز ر حوزه امنیت اطال ات با توجه به شارایط کشاور رمنطقه و بینالملل.
 همکاریهای بینالمللی ر حوزه امنیت اطال ات سایبر بهخصاوص باا کشاورهایمنطقه و اسالمی.
 اقدامات ر بعد حقوقی برای نقض امنیت اطال ات ر حوزه اخلی و بینالمللی. بازنگری قوانین نقاض امنیات اطال اات و مرتفاع نماو ن کاساتیهاا و ابهاماات وبهروزرسانی آن.
 به استنا الگوی مفهومی و الگوی استخراجشده ،معماری امنیت یکی از اولویتهایاساسی ر سطح ملیاتی است و از فرآیندهای تأثیرگ ار ر امنیت اطال ات باو ه و
الزم است بسترهای مور نیاز ر کشور برای رصد و پایش مستمر امنیت اطال اات
فضای سایبر ایجا شو .
ر ا امه پیشنها میگر پژوهشهای زیر انجام شو :
 تدوین مراحل تحقق راهبر های امنیت فضای سایبر تدوین چهارچوب ارزیابی برای الگوی راهبر ی امنیت اطال ات فضای سایبر -ارائه الگوی همکاری بینالمللی ر حوزه امنیت اطال ات فضای سایبر
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