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Internet Crime Current Report: IC3
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Internet Cyber Attack Targets

27%

25%16%

8%

7%

6%

3%

3% 3%

2%
Top 10 Cyber Attack Targets

(2014)

Governement

Industry

Finance

Organization

News

Education

Single Individual

Law Enforcement

Internet Services

Online Services

4



Internet Cyber Attack Techniques
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Unlisted Assets
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Incident Detection
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Incident Report
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Data Leak Detection
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ضرورت تدوین مدل مرجع امنیت

 واکنشی و احساسی اقدامات یک سری امنیت بر اساسسازیپیادهو طراحیسازمان ها در اکثر

.است

 تجربیات بر اساسراه حل های فنی پیچیده در نظر نگرفتن ابعاد استراتژیک اقدامات امنیتی و ارائه

در سازمانفردی

و همکاری متقابل در مجموعه راه حل های پیاده سازی شدهعدم سازگاری

سازمان هاهزینه های انجام شده در مقرون به صرفه نبودن
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ضرورت تدوین مدل مرجع امنیت

که وجود آمده از ته یک روش برای پرهیز از مشکالت ب، توسعه یک معماری امنیتی
تکه شدن بخش های مختلف سازمان
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ی مدل مرجع امنیتویژگی ها 

امنیتمرجعمدل هاینمونهتحلیلوبررسی

کشورهادیگردرمعماریمرجعمدل های

سازیسفارشوطراحیکشورنیازهایباآنانطباق

سازمانسراسردرالزاماتمدیریتومعماریبرایواحدروشیارائه

صنعتیتعاریفازاستفادهباونبودهخاصیراه حلومحصولفروشنده،بهوابستهمدلاین

.استشدهتدوینمتداولو شدهپذیرفته
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امنیت در معماری سازمانی

 ضرورت مدیریت ریسک های امنیتی سازمان و حافظت از ارزش و مقادیر سیستم ها و دارایی های

اطالعاتی سازمان 

معماری امنیتی محرک و فراهم کننده رفتار امن، ایمن و قابل اعتماد

 هدف معماری امنیتی ارائه یک رویکرد جامع برای امنیت در سطح فراسازمان و ارائه راهنمایی های

مؤثر و کارامد برای تمام اهداف امنیتی در داخل سازمان

مقرون به نیاز به تعامل عناصر منحصربه فرد امنیتی با سیستم های کسب وکار به شیوه ای متعادل و

صرفه جهت اجرا و پیاده سازی عملیات امنیتی 
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امنیت در معماری سازمانی

انی گستردگی نگرانی های امنیتی در سراسر حوزه های معماری و در تمام مراحل توسعه معماری سازم

زمینه های کلی
پذیرفته شده در
مورد نگرانی های 

امنیتی

احرازهویت

مجوزدهی

ممیزی

اطمینان
در دسترس 

پذیری

حفاظت از 
دارایی

مدیریت 
ریسک
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ویژگی ها و اهداف معماری امنیتی

سازمانسراسردرالزاماتمدیریتومعماریبرایواحدروشیارائه

سازمانداخلدراطالعاتامنیتبرایمشترکزبانیایجاد

کاربردیبرنامه هایبینوسیستم هاواسطهبهناهنجارجریان هایدادنپوشش

زیرساختتاوکارکسبازسازمانسطوحتمامیدراستفادهقابل

کشورشرایطبامتناسبامنیتیمرجعمدل

ایرانسازمانیمعماریچارچوبپروژه باکاملانطباقاصولرعایت
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اصول طراحی معماری امنیتی

اصول

امنیت به 
صورت پیش 

فرض

باز بودن

طراحی با 
عهقابلیت توس

حفظ حریم 
خصوصی

طراحی با 
هدف قابلیت 

استفاده 

طراحی مشترک

طراحی 
مقررات

محافظت چند 
سطحی 
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چارچوب مدل مرجع امنیت

:دامنه های اصلی امنیت
افراد•
داده•
نرم افزار•
زیرساخت •

:الیه های پشتیبان
الزامات و نیازمندی ها•
اصول، استراتژی و سیاست•
تجزیه و تحلیل امنیتی•
مدیریت ریسک•
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امن ترکاربردیبرنامه هایتوسعههزینه کاهشبهکمک•

یکاربردبرنامه هایامنپیاده سازیوطراحیازاطمیناننقض،ازدوریبرایراه مؤثرترین•

کاربردیبرنامهتوسعهحیاتچرخهسراسردرخودکارکنترلوتست•

نرم افزار

نرم افزاروامحتوکاربران،بهنسبتآگاهیداشتنباپیچیدهحمالتبرابردرحافظتبهکمک•

سازمانانتهایینقاطوسرورهاشبکه،برنظارتومدیریت•

بدافزارهاخطرکاهشبابهره وریافزایشوعملیاتدسترس پذیریدربهبود•

زیرساخت

دامنه های اصلی-چارچوب مدل مرجع امنیت

سازماناعتمادمورداطالعاتیدارایی هایصحتوخصوصیحریمامنیتبهکمک•

ودادهریسکمدیریتاطالعات،ودادهارزشوطبقه بندیجهتدستورالعملتدوینلزوم•
اطالعات

داده

تهویازآگاهیباامنیتیدامنه هایتمامدرفراسازمانیهویتزمینهگسترشومدیریت•
جامع

(SSO)یکپارچهورودویکپارچگیکردنفراهمباکاراییبهبود•

افراد
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شده،شناساییهایریسکارزیابیامنیتی،هایریسکشناساییمراحلشامل•
موجودامنیتیهایریسکحذفیاوکاهششده،ارزیابیهایریسکدسته بندی

مدیریت ریسک

برامنیتسیاستنیازمندی هایواستراتژی هاقوانین،اصول،کردنمستندشامل•
کشوریسیاست هایواستانداردهااساس

اصول، استراتژی و سیاست

برنامه هایوقایعتحلیلوتجزیهوتجمیعجمع آوری،ازیکپارچهمعمارییکارائه•
داده،بهدسترسیوهویتمدیریتآسیب پذیر،داده هایامنیتی،رویدادهایکاربردی،

درامنیتیدستگاه هایوکاربردیبرنامه هایفایل هایپیکربندیوشبکهجریان
امنیتیدامنه هایسراسر

تجزیه و تحلیل امنیتی

رکا،شپرسنل،سازمانیساختار،کسب وکارالزاماتتحلیلوارزیابیجمع آوری،هدف•
ستندموتعییندرگیر،جوامعشناساییزمان،وابستگیفنی،محدودیت هایبودجه،
غیرهوسیستمبحرانیوحیاتیمواردکردن

جمع آوری الزامات و نیازمندی ها

الیه های پشتیبان-چارچوب مدل مرجع امنیت
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کنترل های امنیتی

یت هایقابلازمشترکمجموعهیکسمتبهحرکتجهتبیشترجزئیاتبهالیه هاوحوزه هاشکستن

خودوکارکسباهدافبهسازمان هادستیابیجهتامنیتی

آسیب پذیری هاکاهشوتهدیدهارفعجهتهستندمکانیزم هاییکنترل ها

سکریکاهشوسازماندرامنیتیراه حل هایتوسعهوطراحیبهکمکوپشتیبانیکنترل ها،هدف

.می باشد

امنیتپایهاصول

امنیتیسرویس هایوزیرساخت

امنیتیاستانداردادهای
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:دادقرارتوجهموردرامواردیبایدکنترل هاانتخابدرکلیطوربه

سازمانآننیازهایباسازمانیکداخلدرشدهپیاده سازیوطراحیکنترل هایمجموعهتناسب

سازمانیزیرساختوتکنولوژیباکنترل هانوعمطابقت

رل هایکنتکمتر،اهمیتباسیستمیبرایمثالعنوانبه)ماموریتاهمیتباکنترل هادامنهمطابقت

(کمتر

همراستا بودن کنترل ها با الزامات عملکرد

ریسککاهشبه منظورکنترل هاسطحبودنقبولقابل

کنترل های امنیتی
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اصول پایه 
امنیت

مدیریت هویت، 
دسترسی و مجوز

مدیریت حفاظت 
از داده و 
اطالعات

ار، تضمین نرم افز
سیستم و 
سرویس

مدیریت 
آسیب پذیری و 

تهدید

مدیریت 
سرویس های 

فناوری اطالعات

مدیریت 
دارایی های 

فیزیکی

اصول پایه امنیت-کنترل های امنیتی

ت ریسکاصول امنیت شامل مولفه های سطح باالیی است برای هدایت و کنترل امنیت از دیدگاه مدیری
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مدیریت 
اعتماد

چرخه 
حیات 
هویت 

مدیریت 
گواهی نامه

مدیریت مجوز و
نقش

اصول پایه امنیت

مدیریت هویت، 
دسترسی و مجوز

مدیریت حفاظت 
از داده و اطالعات

ر، تضمین نرم افزا
سیستم و 
سرویس

مدیریت 
آسیب پذیری و 

تهدید

مدیریت 
سرویس های 

فناوری اطالعات

مدیریت 
دارایی های 

فیزیکی

اصول پایه امنیت

مدیریت هویت، 
دسترسی و حق

مدیریت حفاظت 
از داده و 
اطالعات

ار، تضمین نرم افز
سیستم و 
سرویس

مدیریت 
آسیب پذیری و 

تهدید

مدیریت 
سرویس های 

فناوری اطالعات

مدیریت 
دارایی های 

فیزیکی

تحلیل داده
امنیت داده

چرخه حیات 
داده

اصول پایه امنیت

مدیریت هویت، 
دسترسی و مجوز

مدیریت حفاظت 
از داده و 
اطالعات

ار، تضمین نرم افز
سیستم و 

سرویس
مدیریت 

آسیب پذیری و 
تهدید

مدیریت 
سرویس های 

فناوری اطالعات

مدیریت 
دارایی های 

فیزیکی

تست 
امنیتی

مدیریت 
چرخه 
حیات

طراحی 
امن

اصول پایه امنیت

مدیریت هویت، 
دسترسی و حق

مدیریت حفاظت 
از داده و اطالعات

ر، تضمین نرم افزا
سیستم و 
سرویس

مدیریت آسیب پذیری و 
تهدید

مدیریت 
سرویس های 

فناوری اطالعات

مدیریت 
دارایی های 

فیزیکی

درک و بینش
امنیتی

مدیریت 
تهدید

مدیریت 
آسیب پذیری

مدیریت 
رویداد و 
اطالعات 
امنیتی

اصول پایه امنیت

مدیریت هویت، 
دسترسی و 

مجوز

مدیریت حفاظت 
از داده و 
اطالعات

ار، تضمین نرم افز
سیستم و 
سرویس

مدیریت 
آسیب پذیری و 

تهدید

مدیریت 
سرویس های 

فناوری اطالعات

مدیریت 
دارایی های 

فیزیکی

مدیریت 
دارایی و 

مجوز

میز 

خدمت

مدیریت 
عملکرد 
وکارایی

اصول پایه امنیت

مدیریت هویت، 
دسترسی و 

مجوز
مدیریت 

حفاظت از داده 
و اطالعات

زار، تضمین نرم اف
سیستم و 
سرویس

مدیریت 
آسیب پذیری و 

تهدید

مدیریت 
سرویس های 

فناوری اطالعات

مدیریت 
دارایی های 

فیزیکی
مدیریت 

دارایی

تضمین 
تجهیزات

مراقبت و 
نظارت 
فیزیکی

اصول پایه امنیت-کنترل های امنیتی
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های امنیتیزیرساخت و سرویس

زیرساخت رویداد و 
اطالعات امنیتی 

زیرساخت رمزنگاری، 
نامهکلید و گواهی

زیرساخت مدیریت 
سرویس

امنیت ذخیره سازی
امنیت میزبان و نقاط 

انتهایی

زیرساخت هویت، 
دسترسی و مجوز

های ساختار سیاست
امنیتی

امنیت برنامه کاربردی امنیت شبکه امنیت فیزیکی

سطوح سرویس 
امنیتی

کد  هاسیاست هاها و ویژگیهویت رویدادها و وقایع
مخازن داده و 

بندیطبقه

هاطراحی
پیکربندی اطالعات و 

رجیستری
زمینه عملیاتی

دانش امنیت فناوری
اطالعات

زیرساخت ها و سرویس های امنیتی-کنترل های امنیتی
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ارزیابی ریسک و تطابق پذیری-امنیتیکنترل های 
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ریسکمدیریت-چارچوب مدل مرجع امنیت

ریسکمدیریت •
oهای امنیتیشناسایی ریسک
oشدههای شناسایی ارزیابی ریسک
oهای ارزیابی شدهدسته بندی ریسک
oهای امنیتی کاهش و یا حذف ریسک
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ریسکچرخه -چارچوب مدل مرجع امنیت
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مدیریت هویت، دسترسی و مجوز-کنترل های امنیتی
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مدیریت حفاظت داده و اطالعات-کنترل های امنیتی
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مدیریت آسیب پذیری و تهدید-امنیتیکنترل های 
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اینترنت 
اشیا

موبایل

سیستم های 
کنترل 
صنعتی

شبکه

داده های 
کالن

ابر

کنترل 
دسترسی و
احرازهوی

ت

حریم 
خصوصی

نرم افزار
بهداشت و 

سالمت

تیامنیگروه هایوسازمان هاکردنمستندوشناسایی

درامنیتیاستانداردهایدسته بندیوگردآوری

امنیتاصلیبخش های

درامنیتیسیاست هایدسته بندیوگردآوری

امنیتاصلیبخش های

ردامنیتیروش هایبهتریندسته بندیوگردآوری

امنیتاصلیبخش های

استانداردها و سیاست های امنیتی-کنترل های امنیتی
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امنیتمدل بلوغ 
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با مدل مرجع امنیت مرجعمدل های سایر ارتباط

مدل مرجع 
عملکرد

فراهم کردن معیارهای هدف برای اندازه گیری کارایی و اثربخشی•

مدل مرجع 
خدمات

اطالعات و سیستم های اطالعاتیفراهم کردن ورودی ها برای فرایند دسته بندی امنیتی•

مدل مرجع  
داده

(CIA)ورودی برای تعیین محرمانگی، صحت، در دسترس پذیری •

ورودی برای ارزیابی احرازهویت الکترونیکی•

مدل مرجع 
نرم افزار

فراهم کردن فهرستی از دارایی های خاص•

فراهم کردن محصوالت مجاز•

مدل مرجع 
فناوری

ارایه شبکه و محصوالت مجاز•
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ارتباط مدل مرجع امنیت با سایر مدل های مرجع

:مدل مرجع عملکرد

تی و فراهم نمودن چارچوبی برای نظارت و ارزیابی پیاده سازی کنترل های امنی
سرمایه گذاری امنیتی

:مدل مرجع خدمات

اتیتضمین تمرکز کردن کسب وکار بر روی اولویت ها و مسائل امنیتی حی

:مدل مرجع داده

پوشش الزامات، نیازمندی ها و کنترل های امنیتی مناسب برای داده

:مدل مرجع نرم افزار

فراهم نمودن استانداردهایی برای ارائه قابلیت های نرم افزار

:مدل مرجع فناوری

فراهم نمودن استانداردهایی برای ارائه قابلیت های سخت افزاری

ت
نی

 ام
جع

مر
ل 

مد
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باتشکر از بدل توجهتان


