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  چکیده

دهه هشتاد و استانداردهاي مدیریت امنیت اطالعات در اواسـط دهـه نـود    ایل او هاي حفاظت از اطالعات دررغم پدید آمدن مدلعلی
در این مقاله ضمن معرفی برخی از اسـتانداردهاي معتبـر ارائـه    . انددهجاي خود را در کشور ما پیدا نکر میالدي، هنوز این استانداردها

و  ISO27001اصـول   مـدیریت امنیـت مناسـب و منطبـق بـر     رائه یک چرخـه  شده در زمینه مدیریت امنیت اطالعات و ارتباطات، با ا
BS7799، پیاده سازي  در .هاي مدیریت امنیت را جهت طراحی و پیاده سازي در یک سازمان بزرگ، بهبود و توسعه می دهیمشاخص

ارزیابی سیسـتم مطروحـه   منجر به ایم که بهره گرفته) یک دور در هر ماه(دور آزمایشی  6و  ایستگاه پایانی 120از ،مدل طراحی شده
 به طـور  درصد میزبانان  95 بیش ازتواند در غیر قابل پیش بینی، امنیت  میهاي دهد که بدون در نظر گرفتن علتنتایج نشان می .شد

 .ادامه یابدایمن و موثر در دورهاي بعد 

  کلمات کلیدي
  .سازي سیستم امنیتطراحی و پیاده ،IPDCAو  PDCAچرخه  ،BS7799استاندارد  ،(ISMS)سیستم مدیریت امنیت اطالعات

  

  مقدمه - 1
هاي مبتنی بر هاي اطالعاتی و سرویسهاي بزرگ به سیستموابستگی سازمان

گسـتردگی شـبکه ایجـاد شـده     از یکسـو و  ) در راستاي انجام ماموریت ها(آن 
ب ها از سوي دیگر موجب افزایش میزان آسـی برداري از این سیستمجهت بهره

هاي ارتباطی بکارگیري تمامی ظرفیت. باشدپذیري در برابر حوادث متصور می
دیتـا،  (ع اطالعات مبادله شده هاي بزرگ و نوهاي آن در سازمانو تنوع شبکه

برقـراري  ر اعث افزایش دشواري و پیچیـدگی د ، ب)، تصویر و مالتی مدیاصوت
جهت دسترسی به اهداف امنیتی مورد نظر سـازمان، برقـراري   . گرددمیامنیت 

به  ترین روش کنترلی، نیازجهت انتخاب مناسب. هاي کنترلی الزامی استرویه
نظر و تهدیدات مربوط به  مورد هاي سیستمدقت فراوان در شناسایی مشخصه

استاندارد سیستم مـدیریت امنیـت    اولینکه  BS7799استاندراد . باشدآنها می
این چرخـه  که است  (PDCA)داراي یک چرخه ایمن سازي  است 1اطالعات

  . دهندو مراحل ایمن سازي آن چارچوب اصلی این مقاله را تشکیل می
براي رسیدن به امنیت مطلـوب  ) گام(اي در این مقاله یک مدل چهارده مرحله

بـرد و فراینـد   سـود مـی   IPDCAدهیم که از چرخه حوزه فاوا پیشنهاد میدر 
شـود و در  توانـد در قالـب آن تعریـف    مدیریت امنیت اطالعات و ارتباطات می

سازي تمام مراحل سیستم مدیریت امنیت اطالعـات و ارتباطـات،   ساختار پیاده
سـازي و  اده، پی2، طرح ریزي)صفر(شامل فازهاي اولیه  IPDCA. کاربرد دارد

ـ  4، نظارت و بـازبینی 3اجرا یـا   Iفـاز  . باشـد مـی  5االخره نگهـداري و بهبـود  و ب
فازي است که در آن سازمان اقدامات اولیـه را بـراي تـامین امنیـت     ) فاز صفر(

فـاز تـا حـدودي    ها این فاوا انجام داده است که در حال حاضر در غالب سازمان
پـس از طراحـی،   . ، بعد از این شروع مـی شـود  انجام شده است و سایر مراحل

، با دوره تنـاوب یـک   ماه 6ایستگاه در مدت  120مدل مذکور بر روي بیش از 
با اجراي این مدل در دورهاي بعـد   دادسازي گردید که نتایج نشان ماهه، پیاده

ایـن   .نـد ها داراي امنیت مطلوب و مورد نظـر بود درصد این ایستگاه95بیش از 
باشد که در اداره کـل امنیـت   اورد یک طرح تحقیقاتی و پژوهشی میمقاله دست

    .فاوا ناجا و به سفارش دفتر تحقیقات کاربردي فاوا صورت گرفته است

   ISMS استانداردهاي - 2
 هـا  این سیسـتم  ، ابتدا ویژگیهايISMSبه منظور شناخت بهتر استانداردهاي 

  .کنیمو بررسی می مرور  و در ادامه چند استاندارد را معرفیرا 
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  ویژگی سیستمهاي مدیریت امنیت اطالعات  2-1
اطالعات و ارتباطات مدیریت امنیت  هاي سیستمحالت کلی ویژگیدر       

  :]١[است شامل موارد زیر
در این بخش مواردي مانند سیاست امنیتی و محدوده سیستم  :نیازها .1

 .می شوند هو مخاطرات برآوردتعریف اطالعات امنیت مدیریت 
هاي امنیتی مورد توان کنترلدرحالت کلی می: کنترل هاي همه جانبه .2

 :برشمرد زیر گونه هاي اطالعاتی و ارتباطی را بهمنیاز سیست
امنیت  ،هاسرمایهبندي طبقه، تشکیالت امنیت، تدوین سیاست امنیتی 

 ... .دسترسی و  ، کنترلپرسنلی، امنیت فیزیکی، مدیریت ارتباطات

  ISMSبررسی استانداردهاي  2-2
متنوع هستند و با موضوعات کاري مشخص می تواننـد   ISMSاستانداردهاي 

  : نها به شرح زیر استحوزه فعالیت آ .ها بیایندبه کمک سازمان
 ISO/IEC 27000:2009 مدیریت امنیت بازبینی و لغت نامه  
  ISO/IEC 27005:2005  اطالعات مدیریت امنیت الزامات 
 ISO/IEC 27001:2005 اطالعات مدیریت امنیت هانیازمندي 
 ISO/IEC 27002:2005اطالعات امنیتمدیریتکارينامهآئین 
 ISO/IEC 27003  راهنمایی براي پیاده سازي مدیریت امنیت 
 ISO/IEC 27004 اندازه گیري و سنجش  
 ISO/IEC 27005:2008 مدیریت ریسک امنیت اطالعات 
 ISO/IEC 27006:2007 ائه هاي ممیزان و ارنیازمندي

 هاي مدیریت امنیت اطالعاتهاي سیستمدهندگان گواهینامه
 ISO/IEC 27007  راهنماي ممیزي 
 ISO/IEC 27011  دیریت امنیت اطالعات براي راهنماي م

  ISO/IEC 27002هاي مخابراتی بر مبناي سازمان

   سازيمراحل ایمن 3- 2
باشد و الزم است این امر  مقدور نمی دفعتاً، امنیت فضاي تبادل اطالعات تامین

ـ . سازي انجام گیـرد  بصورت مداوم در یک چرخه ایمن راي ایـن منظـور الزم   ب
  :]١[انجام گیردي مشخص، اقدامات زیر بر اساس یک متدولوژ است

  نیاز سازمان هاي امنیتی مورد ها و برنامه تهیه طرح .1
 امنیتایجاد تشکیالت موردنیاز جهت ایجاد و تداوم  .2
  هاي امنیتی سازمان ها و برنامه اجراي طرح .3

آورده و توضیح  ISO/IEC 13335اولین چرخه ایمن سازي در گزارش فنی 
  .مراحل ایمن سازي آن آمده است )1(داده شد که در شکل 

  ISO/IEC 13335سازي بر اساس مراحل ایمن): 1(شکل

ــن ســازي   ســپس       ــه ایم ــتاندارد  PDCAچرخ  BS7799:2002در اس
براساس این استاندارد کلیه مراحـل ایمـن سـازي را مـی تـوان در      . معرفی شد

قالب این چرخه تعریف و پیاده سـازي کـرد مراحـل ایمـن سـازي بـر اسـاس        
  .نشان داده شده است) 2(در شکل BS7799:2002استاندارد 

  
  BS7799:2002مراحل ایمن سازي بر اساس ) : 2(شکل

ایم و در بخشهاي بعد بـه  طرحی است که در این مقاله آورده این چرخه اساس
  .توضیح آن خواهیم پرداخت

 (IPDCA)بررسی طرح پیشنهادي - 3
براي رسیدن بـه امنیـت   ) گام(اي در این بخش یک مدل چهارده مرحله

بـرد و  سود مـی  IPDCAدهیم که از چرخه مطلوب در حوزه فاوا پیشنهاد می
شود و تواند در قالب آن تعریف مدیریت امنیت اطالعات و ارتباطات میفرایند 

ســازي تمــام مراحــل سیســتم مــدیریت امنیــت اطالعــات و در سـاختار پیــاده 
-ریزي، پیاده، طرح)اولیه(شامل فازهاي صفر IPDCA. ارتباطات، کاربرد دارد

  .)3شکل(بازبینی و باالخره نگهداري و بهبود می باشد سازي و اجرا،
  

  
  IPDCAمراحل چرخه: )3(شکل

. پذیرنـد ه بـوده و از هـم تـاثیر مـی    هاي این طرح کامالً بهم پیوستگام 
هـاي  ها پیشنهاداتی ارائه شده باشد که در گامممکن است در بعضی از این گام

پیش از آن نیز به نوعی مطرح بوده است لذا انجام پیشنهاداتی ایـن چنینـی در   
هاي پیشین، دیگر ضرورتی ندارد مگر آنکه بخـواهیم  صورت اجراي آن در گام

هـاي زیـر   را در قالب گـام  IPDCAپنج فاز . آنها را بهبود و یا گسترش دهیم
این فـاز شـامل امـن سـازي      :فاز صفر. کنیمبندي کرده و تحلیل میتقسیم

فرض بر این است که براي پیـاده سـازي سـامانه مـدیریت     . اولیه است
یـن  ها و وارد شدن به چرخه بهبود، اباطات سازمانامنیت اطالعات و ارت

ـ . ، اجرا شده استمرحله یک بار اعمـال   یدر این مرحله تمهیدات امنیتی

 اولیهفاز
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که بیشترین تاثیر را در فرایند امن سازي اطالعات و ارتباطـات   شودمی
هـاي سـازمان   این اقدامات بـا توجـه بـه سیاسـت    . سازمان داشته باشد
روشن شدن موضوع در ذیل چند مثـال بیـان   جهت . متفاوت خواهد بود

هـاي  امنیتی، راه اندازي کنترل کننده هايتدوین دستوالعمل. شده است
منـابع امنیتـی   ... . فیزیکی مناسب از منـابع اطالعـاتی و    دامنه، حفاظت
شـوند تـا از دوبـاره    ن در این مرحله حفظ و نگهـداري مـی  موجود سازما

وضعیت موجود امنیت کـه در ایـن    .کاري در مراحل بعد جلوگیري شود
هـا و  یت و توسعه دارد کـه در پـی آن فاز  فاز به آن اشاره شد نیاز به تقو

  .هاي زیر خواهند آمدگام
   :باشدهاي زیر میشامل گام ،طرح ریزي: 1فاز 

تعیـین قلمـرو   : هاي ایجاد و توسعه امنیت، گام دومالزامات و ضرورت: گام اول
هـاي  ، راهبردهـا و سیاسـت  تعریـف و تـدوین اهـداف   : ، گام سوم)دامنه عمل(

سازمان در حوزه امنیت فاوا، بر مبناي فرامین، اسناد بـاال دسـتی و دسـتورات،    
شناسـایی و اولویـت   : ایجاد ساختار سازمانی امنیت فاوا، گام پـنجم : گام چهارم

-پذیريارزیابی و تحلیل شکاف و آسیب: شم، گام ش)هادارایی(هابندي سرمایه
  .ریزيتهیه سند طرح: یت ریسک، گام هشتممدیر: هاي موجود، گام هفتم

  :باشدهاي زیر میشامل گام ،پیاده سازي و اجرا: 2فاز 
تـدوین  : تدوین خط مشی امنیـت اطالعـات و ارتباطـات، گـام دهـم     : گام نهم

ـ : هاي اجرایی، گام یازدهمروش : ی امنیـت، گـام دوازدهـم   طرح پیاده سازي فن
  ازي استراتژي کاهش ریسکسطرح پیاده

  نظارت و بازبینی: 3فاز
  کنترل و بررسی بازده سیستم : گام سیزدهم

  بهبود و نگهداري : 4فاز
 نگهداري سیستم و اطمینان از بهبود مستمر: گام چهاردهم

   )plan(مرحله طرح ریزي  1- 3 
  .زي شامل موارد و موضوعات زیر می باشدمرحله طرح ری

 و توسعه هاي ایجادالزامات و ضرورت: گام اول 1- 1- 3
  امنیت فاوا 

  :دنشوگام رعایت موارد زیر پیشنهاد می این سازيجهت طراحی و پیاده      
  اطالع رسانی امنیتی -1
  ت برقراري امنیت فاوا نزد مدیرانسازي اهمیفرهنگ -2
   سازمان گذار درارتقاء دانش مدیران و تمامی عناصر سیاست -3
   هاي آموزش و توسعه امنیت فاواوهگرتشکیل  -4
  ها و اهداف آنسانی و تبیین ضرورتتربیت نیروي ان -5
ـ   -6 ه همه کارکنان و در مواقع لزوم پیمانکاران و کاربران اشخاص ثالث باید ب

مشـی امنیتـی فـاوا،    هاي اجرایـی و خـط  نحوي مناسب و منظم در مورد روش
  .آگاه شوند ،آنهارسانی از به روز  و آموزش ببینند

  تعیین قلمرو : گام دوم 2- 1- 3
تواند یک یا چند فرایند تعریف شده در سازمان و یا کل قلمرو معموالً می       

  :شود موارد زیر اجرا شوندپیشنهاد می .فرایندهاي سازمانی باشد
  .هدف از ایجاد امنیت فاوا به صورت کالن تعیین و تدوین شود) 1

بنـدي بـا   سازمان به صـورت بخـش   يهاي فاواماموریتماهیت، نوع کار و ) 2
  . جزییات مشخص شود

  .ندهاي سازمان موثرامنیت فاوا در تمامی بخش رکارکنانی که د شناسایی )3
قلمرو و دامنه عمل فاوا و مسائل امنیتی آن بایستی با نظر کمیسیون امنیت ) 4

  .فاوا و کمیته امنیت فاوا تعیین شود

راهبردها و ، عریف و تدوین اهدافت: گام سوم -3- 1- 3
  ، بر مبناي فرامین، اسناد باال دستی و دستوراتهاسیاست

اهداف، راهبردها و : تند ازاین گام شامل سه بخش اصلی است که عبار      
اال دستی، این سه بخش بر اساس فرامین، اسناد ب. هاي امنیتی فاواسیاست

هاي امنیت سیاست. گیرندمیهاي سازمان شکل دستورات و نوع ماموریت
اطالعات و ارتباطات، مبناي امنیت اطالعات و ارتباطات در سازمان محسوب 

هاي ضمن تبیین ضرورت و جایگاه اهداف و راهبردها، در سیاست. شودمی
با توجه . شوندامنیتی محورهاي اصلی که بایستی پوشش داده شوند تشریح می

بایست ها، میگامر آن بر روي عملکرد سایر و تاثی گامبه جایگاه برجسته این 
  .ررسی و تحلیل گرددبا حوصله و دقت بیشتري ب گاماین 

  ایجاد ساختار سازمانی امنیت فاوا: گام چهارم 4- 1- 3
هر سازمان به منظور تامین امنیت اطالعات و ارتباطات خود، الزم است        

و ساختار تشکیالت  راستا اجزاءدر همین . تشکیالت تامین امنیت ایجاد نماید
شوند سپس اعضاء تشکیالت امنیت و شرح وظایف آنها امنیت مشخص می

در واقع وجود یک واحد تخصصی وقتی که بتواند امورات . گرددتعیین می
مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات را اداره کرده و همزمان با رشد سازمان، 

   .پذیر استاجتناب نا سعه یابد امري ضروري ورشد و تو

  و گروه بندي سرمایه ها شناسایی : گام پنجم  -5- 1- 3
هاي الزام آور در تأمین امنیت یک سازمان، تعیین میزان و یکی از معیار      

ها هر چیزي در واقع در سازمان. باشدخ تهدیدات متصور در آن سازمان مینر
هر چه ارزش دارایی بیشتر که داراي ارزش باشد در معرض تهدید قرار دارد و 

د به طریقی اطالعات بای. کنندباشد، تهدیدات بیشتري آن را احاطه می
هاي حاصل از برقراري امنیت کمتر از ارزش محافظت شوند که هزینه

هاي موجود در آن دامنه با توجه به قلمرو انتخاب شده دارایی. اطالعات باشد
اهمیت اطالعاتی این ارزشگذاري بر مبناي . دنشوشناسایی و ارزشگذاري می

 )1( جدول. ]٢[پذیرد که براي تحلیل ریسک به آن نیازمندیمآن صورت می
  .دهدا نشان میر بوده استما ي که در طراحی مد نظر سه نوع تهدید

  سطوح مختلف تهدیدات): 1(جدول
  نوع تهدید  1سطح  2سطح  3سطح

  حملهمشخصات   غیر عمدي  بد اندیش  سطح وسیع
  قصد  غیر عمدي  عمدي  عمدي
  منبع  داخلی  خارجی/داخلی  خارجی/داخلی

  پیچیدگی  ندارد  کم  زیاد
  فرکانس رخ دادن  زیاد  کم  خیلی کم

  هزینه یا ضربه  متغییر  زیاد/متوسط  زیاد

  شناسایی و تعیین شکاف موجود: گام ششم -3-1-6
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دارد تـا مشـخص   امنیت اطالعات در یک سازمان نیاز به کمیت سـنجی         
د نـ شود چه سطح امنیتی حاکم است و مواردي که نیـاز بـا توجـه بیشـتري دار    

الزم گیري مطابق با اسـتانداردها، امـري دشـوار اسـت و     اندازه. شناسایی شوند
گیري امنیت اطالعات در سـازمان وجـود داشـته    است که چارچوبی براي اندازه

لیـل شـکاف در یـک سـازمان     نجام تحبراي طراحی چنین چارچوبی و ا.  باشد
در این متدولوژي براي تحلیل . استفاده نمود COBRAتوان از متدولوژي می

این پرسشنامه بر . شودانطباقات از پرسشنامه استفاده میشکاف و شناخت عدم 
مبتنی بر یازده حوزه  ISO 17799و راهنماي  ISO 27001طبق استاندارد 

هر حوزه مجموع امتیازات بدست آمـده از  ابتدا براي . امنیتی طراحی شده است
سپس با تقسـیم عـدد بدسـت آمـده بـر      . شودهاي داده شده محاسبه میپاسخ

-طباق است امتیاز نهایی محاسبه مـی عددي که نشان دهنده بیشترین عدم ان
امتیازات بدست آمده نشان دهنده فاصله وضعیت فعلی امنیتی سازمان بـا  . شود

، ابزار COBRAعالوه بر ابزار . در هر حوزه می باشداهداف مد نظر استاندارد 
ــام   ــزاري دیگــري بن ــرم اف ــه از   COP-itو  PROTEUSن ــد ک وجــود دارن

ایـن  . [3]بهره گرفتـه انـد   ITSECو  GMITSو  BS7799استانداردهاي 
ندارد هاي مطرح در اسـتا گیري نیازمنديهاي اندازهنیز از پرسشنامه نرم افزارها
هاي استفاده شده در این محصوالت دقیق و جـامع  پرسشنامه. کننداستفاده می

البتـه ایـن    .باشـند یادي از مفاهیم فنی و مدیریتی مـی هستند و حاوي حجم ز
بـیش از یـک    COBRAمحصوالت نیز داراي معایب محدودي هستند مثالً 

توانـد باعـث سـردرگمی    کند که میمفهوم یا مقوله را در یک سوال مطرح می
کند که پاسخگویی به همه بیش از نهصد سوال ایجاد می Proteusگردد و یا 

در پروژه تحقیقـاتی انجـام شـده،    . گیر استآنها عمالً غیر ممکن است یا وقت
و  COBRA يبـر اسـاس متـدولوژ    در گـروه نمونـه  وضعیت امنیت موجـود  

و زیـر انجـام    یـازده مـورد  در  نظرات کارشناسان و چک لیست هـاي موجـود،  
، هـاي اطالعـاتی  امنیـت بانـک  ، امنیت فیزیکی و محیطـی   :استشده تحلیل 

امنیـت  ، ارزیـابی و بـرآورد قابلیـت آسـیب پـذیري     ، مالحظات مدیریتی امنیت
امنیت نـرم  ، امنیت کانال ارتباطی، امنیت شبکه ،جمع آوري مستندات، پرسنلی

 .کنترل و بازرسی، و فهرست کنترلی براي آمادگی بحران CERT، افزار
در مـورد امنیـت   انجـام گرفتـه   تحلیل شکاف خروجی اي از ادامه نمونه در     

  .نشان داده شده است) 4(در شکل گروه نمونهزیر مجموعه  5فیزیکی 
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  گروه نمونهامنیت فیزیکی نمونه اي از تحلیل شکاف : )4( شکل

  تحلیل و مدیریت ریسک: گام هفتم 7- 1- 3
و خروجـی   اسـت هاي بخش طراحـی  یکی از مهمترین قسمتگام، این         

سـازمان   ها دراین مرحله تاثیر زیادي در تعیین اهداف کلی، نقشها و مسئولیت
بلکـه  هـا نیسـت   انجام آنالیز ریسک حذف تمام ریسکهدف از . خواهد داشت

اي در دست مدیریت فاوا است که بـه وسـیله آن   آنالیز ریسک به عنوان وسیله
 ،آنالیز ریسک. د را تا سطح قابل قبولی کاهش دهدهاي موجوتوانند ریسکمی

از . کنـد اطالعات مورد نیاز مدیریت را براي اخذ تصمیمات امنیتی فـراهم مـی  
محرمانـه و   خیلـی رو نتایج حاصل از اجراي آنالیز ریسک به عنوان مطالب این

 .دنـ ذیصـالح قـرار گیر  د و تنها بایـد در اختیـار مراجـع    نشوگاه سري تلقی می
هـا  هاي آنالیز ریسک زیادي وجود دارد و در غالب سـازمان استانداردها و روش

. شـود روش آنالیز ریسک نیز پـیش بینـی مـی   هنگام تشکیل سیاست امنیتی، 
در این بخش نیز بـه ماننـد تحلیـل     CALLIOو  COBRAهاي متدولوژي

پیشـنهادات در قالـب    اشدبهاي مورد استفاده میشکاف از مهمترین متدولوژي
  :موارد زیر است

یـل ریسـک بـراي    امکان تحل COBRAابزار نرم افزاري : پیشنهاد اول       
تـوان اهمیـت نسـبی همـه     به کمک این ابـزار مـی  . آوردسازمان را فراهم می

-این ابزار راه حل. باطی را سنجیدهاي ارتهاي سامانهتهدیدات و آسیب پذیري
کنـد و بـه طـور خودکـار     براي برخورد با ریسک تولید مـی  هایی راها و توصیه

-مالی براي هر واحد فاوا مربوط مـی مخاطرات شناسایی شده را به تاثیرات احت
توان هر حوزه را مستقل و بدون در نظر گرفتن تـاثیر و  در عین حال می. سازد

تی ماژول مدیریتی این ابـزار، امکانـا  . هاي مربوط به آن بررسی کرداثر بخشی
این ابزار فازهـاي شناسـایی ریسـک    . آوردبراي سفارشی سازي هم فراهم می

هاي سیستم و لینک خودکار آن به تـاثیرات  شناسایی تهدیدها و آسیب پذیري(
-، تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک و برخورد با ریسک را پشتیبانی مـی )مالی
ت ریسـک  لیل و مدیریراهنماي مناسبی براي تح ISO27005همچنین . کند

تواند مورد تحلیل و ارزیابی ریسک قـرار  موضوعاتی که می. محسوب می شود
کـه خروجـی تحلیـل ریسـک     . شودهاي سازمان میگیرند شامل تمامی دارایی

  .هاي تفسیر، درجه ارزیابی و اقدامات مورد نیاز باشدتواند شامل بخشمی
و  COBRAک هایی بر اساس نرم افزار تحلیـل ریسـ  پرسشنامهدر این مدل 

در جهت بومی سازي آن تهیه شدند که  با توجه بـه سـایر مسـتندات ارزیـابی     
هـاي  موضوعاتی که پرسشنامه. بوده استیتی و نظرات کارشناسان مربوطه امن

 شـامل موضـوعاتی از قبیـل    گسـترده بـوده و    تحلیل ریسک به آنها پرداختـه 
امنیت ، پشتیبانی از امنیت فاوامیزان شایستگی سازمان در ، سیاست امنیتی فاوا

نمونه اي از خروجی محدود تحلیل ریسـک  . بود... و  امنیت ارتباطات، فیزیک
  .آمده است) 2(در جدول   گروه نمونهرابطه با سیاست امنیتی در 

  جدول تحلیل ریسک محدود سیاست امنیتی): 2(جدول
هاي اقدامات الزم براي سیاستها و فعالیت –گروه امنیت فاوا تعیین شده است   تفسیر

  .امنیتی کافی نیست ولی در حال توسعه و طراحی است
درجه 

  ارزیابی
  نسبتاً خوب

اقدامات 
  مورد نیاز

سیاست امنیت فاوا، اسناد و متون آن هر چه زودتر و با در نظر گرفتن تمـامی  
  .شرایط به طور کامل طراحی و تدوین شود

       
در زمینــه ارائــه راه  Callio Technoligiesشــرکت : پیشــنهاد دوم         

در ایـن شـرکت،   . کنـد فعالیـت مـی   BS7799هاي مبتنی بـر اسـتاندارد   حل
وجـود دارد کـه    ISMSمحصوالت و خدمات شناخته شـده جهـانی در زمینـه    

 Callio. اشــاره کــرد Secura و Toolkit ،Toolkit Proتــوان بــه مــی
Secura      نرم افزار تحت وب و سیستم خبره کمک بـه پیـاده سـازي سیسـتم

براي تحلیل ریسک بر  .باشدمدیریت امنیت اطالعات و مدیریت مخاطرات می
  :شودهاي زیر پیشنهاد میگام CALLIOطبق نرم افزار تحلیل ریسک 
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  .شناخت داراییهاي فاوا و طبقه بندي آنها) 1
بر سه اصل محرمانگی، صحت و دسترس هاي هر طبقه ارزشگذاري دارایی) 2

در  3تا  1رزشی بین براي هر یک از مولفه هاي مذکور ا. شودپذیري انجام می
توان براي هر یک از سه اصل یـاد  براي انعطاف بیشتر می. شودنظر گرفته می

شده ضریبی را در نظر گرفت مـثالً بـراي یـک دارایـی در یـک طبقـه بنـدي        
و دســترس  1 ، صـحت داراي ضـریب  2 یبمشـخص، محرمـانگی داراي ضــر  

ارزش یک دارایی از مجموع ایـن سـه مولفـه    . پذیري داراي ضریب صفر باشد
با توجه به توضیحات ذکر شده حداکثر ارزش یک دارایی بر . حساب خواهد شد

پارامترهـاي تاثیرگـذار در ارزشـگذاري    . مـی باشـد   9این اساس برابر بـا عـدد   
تـاثیر  ا، ی بر اهداف و فعالیت هاي اصلی سـازمان دارای تاثیر :ها عبارتند ازدارایی

ـ  ، و اعتبار سازمان دارایی بر وجهه هـاي کـاري و   ر وقفـه میزان تاثیر داراییهـا ب
 .تاثیر دارایی از نظر مالی بر سازمانمیزان ، عملیاتی در سازمان

هـا،  براي هر طبقـه یـا گـروه از دارایـی     در این مرحله: تعیین آسیب پذیري) 3
. هاي مربوط به هر یک شناسایی گردیده و مشـخص مـی شـود   پذیري آسیب

پس از مشخص شدن آسیب پذیري هاي مربوط به هـر گـروه، شـدت آسـیب     
  .است 3تا  1پذیري مشخص می شود که عددي بین 

هاي مشـخص شـده   این مرحله با توجه به آسیب پذیريدر : محاسبه تهدید) 4
هدید متناسب با آسیب پذیري خاصی می از مرحله قبل و با توجه به اینکه هر ت

  .شودمال و پیامد هر تهدید پرداخته میباشد به محاسبه احت
با توجه به هر یک از خروجیهاي مراحل قبل، میزان : محاسبه میزان ریسک) 5

  :گرددریسک هر تهدید براي هر دارایی به صورت زیر محاسبه می
بـرداري تهدیـد از   احتمال بهره ×پیامدهاي تهدید : میزان ریسک برابر است با

  شدت آسیب پذیري×آسیب پذیري
  :سازمانریسک در عوامل موفقیت پروژه مدیریت 3-1-7-1

به عوامل متعددي  ریسک در فاواآمیز پروژه مدیریت سازي موفقیتپیاده
  :باشند برخی از آنها به قرار زیر می دارد که با توجه به تجربه کاريبستگی 

 یی ضمانت اجرا  
  و سایر  افرادمعاونت ها، یگان ها، ادارات، تعریف یک لیست مشخص از

  باشندذینفع می فاوا که در مقوله امنیت هاییرده
 طرات امنیتیاخم( ریسک وجود بلوغ سازمانی در ارتباط با مدیریت(  
 کارگروهی وجود یک فضاي فکري باز براي  
 دید سیستماتیک نسبت به سازمان 
  ریسکاختیارات الزم براي گروه مدیریت  

  تهیه سند طرح ریزي : گام هشتم  -8- 1- 3
هـاي  هاي فاوا و کنتـرل کنترلی قابل اجرا بر روي سامانه انتخاب اهداف        

لها کنتر. باشدانتخابی بر اساس خروجی تحلیل مخاطرات از اهداف این گام می
سـعی در بـه   : (هاي جلوگیري کننـده لکنتر:شوندبه چهار دسته زیر تقسیم می

هـاي  ي اتفـاقی یـا تعمـدي بـه داخـل سیسـتم      حداقل رساندن ریسک نفوذها
براي اطمینان از کارایی مسـتمر  : (هاي تضمینی، کنترل)ارتباطی سازمان دارند

هـاي  ، کنتـرل .)رونـد ها و حفاظـت هـاي موجـود بـه کـار مـی      و مداوم کنترل
  .کنندههاي جبران تشخیص دهنده و کنترل

  :توان از چهار پارامتر زیر بهره گرفتبراي انتخاب کنترلرها می      
ها و سایر الزاماتی کـه از سـایر   ها، ابالغیهالزامات قانونی شامل دستورالعمل) 1

  .مراجع ذیربط اعالم شده است

الزامات قراردادي که شامل کلیه الزامـاتی اسـت کـه بـر حسـب نیـاز و یـا        ) 2
  . شودمی ناخواسته تحمیل

هـاي مـالی و   مل کلیـه الزامـاتی اسـت کـه محـدودیت     الزامات مالی که شا)  3
  .گیرنداعتباري را در نظر می

هـاي مختلـف   هـاي محولـه در قسـمت   الزاماتی که بر حسب نوع ماموریـت  )4
  .ید و بر اساس نتایج تحلیل ریسکآبوجود میسازمان 

  پیاده سازي و اجرا: مرحله دوم 3-2
. باشـد سـازي مـی  فاز اجرا یـا پیـاده   IPDCAدومین مرحله از چرخه           

تعیین اعمال ، بندي طرح کاهش مخاطراتفرمول :اهداف این فاز عبارتست از
اي مدیریت مخـاطرات امنیـت اطالعـات،    ها برها و اولویتمدیریتی، مسئولیت

و  BCP6هـایی مشـابه   ارائـه طـرح  ، هـا هاي اجرایی و دستورالعملتهیه روش
DRP7 اولی بـراي تـداوم وضـعیت امنیـت      [4]که در تجارت دیده شده است

-رابـی مطلوب در فاوا و نگهداري و به روز رسانی آن و دومی براي مقابله بـا خ 
هـاي فـاوا بصـورت    ارائه طرح مطلوب شبکههاي ارتباطی سازمان، هاي شبکه

ر، زي نرم افـزا ارائه راهکارها براي امن سا، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 .ارائه طرح آموزش امنیت فاوا در سازمان

  مشی تدوین خط: گام نهم 1- 2- 3
هـاي امنیتـی   هاي امنیتی در واقع همان سیاسـت مشیدر این مدل، خط        

هستند که پس از فرایند تحلیل ریسک و در مرحله پیاده سازي، مواردي ماننـد  
مشـی،  یـک خـط   .دنشـو افـزوده مـی  سازي بـه آن  ها جهت امکان پیادهکنترل

بـه  . دهـد و در انطباق با سازمان ارائه مـی  هاتعاریف گوناگونی را بنا بر موضوع
هـا و  نامـه شـامل آیـین  مشی یک سند کتبی یـا دیجیتـالی   طور کلی، یک خط

آمـوزش  . گـذارد که بر جنبه امنیت اطالعات در سازمان اثر می دستوراتی است
آن، در جهـت پیشـبرد اهـداف     نسـبت بـه  آگاهی  مشی و باال بردن سطحخط

از بایسـت برخـی   مـی  مـدل  بـر اسـاس  . سازمان سهم به سزایی خواهد داشت
هـایی  کنتـرل ( ISO/27001هاي اسـتاندارد  فرآیندهاي مربوطه که در کنترل

به آن اشـاره شـده   ) باشدمشی میجراي موثر آنها نیاز به تدوین خطکه جهت ا
هاي تدوین شـده  ا به صورت خط مشیخروجی این گام ر .است، مستند گردند

مسـئولیت هـاي   ، هـاي کـاربران  مسـئولیت  :گیریم کـه عبارتنـد از  در نظر می
بنـدي اطالعـات،   ، طبقههاي سرپرستان اطالعاتمسئولیت، هامتصدي دارایی

، هـاي خـارجی  امنیت سازمانی محدودیت دسترسی به اطالعات توسـط طـرف  
هـاي فیزیکـی و   کنترل، اداري استفاده از منابع فنی سازمانهاي امنیتی کنترل

  .)سازگاري(انطباق، هاي امنیتی فنیکنترل، محیطی
ها و مشی امنیتی را به عهده دارد بایستی روالگروهی که مسئولیت تدوین خط

ی امنیتی بـه صـورت زیـر    ها را براي تدوین خط مشوظایف هر یک از قسمت
 :تعیین کنند

از مبانی امنیت اطالعـات و ارتباطـات سـازمان کـه مـورد تاییـد        اينسخه -1
  .مدیریت است  به عنوان مبناي سیاست گذاري امنیتی مد نظر قرار گیرد

هـا و  ي مرتبط با فاوا را مشـخص نمـوده سـپس نقـش    هاابتدا همه بخش -2
  .وظایف آنها به تفکیک شرح داده شود

  .وداهداف اولیه کار هر جزء سازمان تدوین ش -3
  .است نشان دهنده اهداف مدیرانفهرستی از اصول امنیتی که  تهیه-4
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بنـدي  ابع پردازشی آنها شناسـایی و طبقـه  هاي قابل استفاده و منهمه داده -5
  ).ها به طور مفصل تشریح گردیده استدر گام پنجم دارایی(شوند 

بندي داده ها از مرحلـه تولیـد تـا تغییـر و     ها براي طبقهتحلیل جریان داده -6
  . حذف آن صورت گیرد

  .سازمان تعیین و اولویت بندي شودتهدیدات اساسی  -7
   .یتی الزم براي هر حوزه مشخص گرددخدمات امن -8
  .  یک الگوي کلی خط مشی امنیتی براي فاوا ساخته شود -9

  .فهرست کالن خط مشی امنیتی فاوا تعریف شود -10

  هاي اجراییتدوین روش: گام دهم 2- 2- 3
از فرآیندهاي مربوطه که بایست برخی در این گام مطابق با استاندارد می       

خروجـی ایـن   . نـد هاي  این مدل به آن اشار ه شده است مستند گرددر کنترل
  : گیریم که عبارتند ازهاي تدوین شده در نظر میمشیگام را به صورت خط

، روش اجرایـی خـروج دارایـی   ، سـازي هاي ذخیرهرسانه روش اجرایی مدیریت
روش اجرایـی  ، روش اجرایی پـایش ، هاي فیزیکی وروديروش اجرایی کنترل

ا بکـارگیري مجـدد   روش اجرایـی نابودسـازي یـ   ، تعمیر و نگهداري تجهیزات
، روش روش اجرایـی کنتـرل تغییـرات   ، سـازي هـاي ذخیـره  تجهیزات و رسانه

 .روش اجرایی تهیه نسخه پشتیبان، کاربراجرایی مدیریت دسترسی 
انجـام شـده بـا    هـاي  ي اطالعات بایسـتی بـر اسـاس مصـاحبه    براي جمع آور

در سـازمان و همچنـین بـا     ICTهاي مختلف فرآیندهاي کارشناسان در زمینه
روشـهاي اجـراي   توجه به استاندارد مرجع در این زمینه، اقدام صورت گیـرد و  

  .ودآوري شفعلی در سازمان جمع
  سازي فنی امنیت طرح پیاده: گام یازدهم  3-2-3

هاي تمام مالحظات و مستندات امنیتی پس از مشخص شدن روش مسلماً     
زم در خصـوص چگـونگی و   د بود تا الزامات الننیازمند ارائه طرحی خواه ،اجرا

ایـن طـرح عـالوه بـر الزامـات       در. دنسازي فنی امنیت را ارائه نماینحوه پیاده
بـر   .گـردد هاد مـی سـازي پیشـن  نیاز براي پیاده، ابزارها و تجهیزات مورد مذکور

هـاي  د معمـاري شـبکه  اساس مستندات ارائه شده در خصوص وضعیت موجـو 
هاي موجود در تـامین امنیـت مطلـوب بـر     هاي شبکهو نیازمنديارتباطی فاوا 

رویکرد در ارائه طرح مطلـوب امنیـت شـبکه را    ها، سه اساس اولویت نیازمندي
  :بایستی مد نظر قرار داد

  حداقل تغییرات در کوتاه ترین زمان ممکن(رویکرد کوتاه مدت( 
 آلموجود به ایده برنامه رسیدن از وضعیت(یان مدت رویکرد م( 
  ایده آل(رویکرد بلند مدت( 

هـاي  نیـت شـبکه  و راه اندازي معماري ام این تفکیک رویکرد به علت طراحی
ریت ریسک طـی فازهـاي زمـان    آل مطابق اصول مدیارتباطی به صورت ایده

طی رویکرد کوتاه مدت تغییرات پیشـنهادي بـر مبنـاي ایجـاد     . باشدبندي می
هاي نیاز اولویت بندي حداقل تغییرات در تجهیزات و توپولوژي شبکه با رعایت

سـریعتر  بایسـت هـر چـه     شود که مـی سازمان و منابع سخت افزاري ارائه می
رویکـرد میـان مـدت مطـابق تغییـرات      . سازي گرددپیاده) حداکثر تا شش ماه(

طی یکسال آینده  هاي سازمانآل در شبکهمقتضی جهت رسیدن به حالت ایده
هـاي  آل و مطلـوب شـبکه  شود و در رویکرد بلنـد مـدت طـرح ایـده    مطرح می

   .سازي گرددآینده پیاده بایست طی سه سالشود که میارتباطی ارائه می

کاهش  سازي برنامهطرح پیاده: دوازدهمگام  -4- 2- 3
  ریسک

باشد کـه جهـت   اده از مدل امنیتی، کاهش ریسک مییکی از نتایج استف       
هاي کالن و راهبردي به ایـن مسـئله   تحقق این مهم الزم است بصورت طرح

هـاي  مدیریتی، پیش بینیح با بکارگیري رویکردهاي در این طر. پرداخته شود
ها و هاي نوین با روشالزم در جهت رفع مخاطرات موجود با جایگزینی روش

  .  ره آمیز و منسوخ صورت می گیردهاي مخاطروال
  :تواند بدین گونه باشدخروجی این فاز براي مقابله با مخاطرات می

هاي مشیهاي اجرایی تدوین شده، خط ، روشمستند طرح مقابله با مخاطرات
 هاي امنیتیتدوین خط مشی، هاي اجرایی مورد نیازتدوین روشتدوین شده، 

 .ارزیابی مجدد مخاطرات با توجه به راه کارهایی که در نظر گرفته شده است

  نظارت و بازبینی - سوم مرحله 3-3

  کنترل و بررسی بازده سیستم: گام سیزدهم 1- 3- 3
فواصـل زمـانی طـرح ریـزي شـده،       ، مـدل را در مدیریت امنیـت فـاوا           

ایـن بـازنگري   . نـد بازنگري کند تا از اثربخشی و کفایت آن اطمینان حاصل ک
. هاي بهبود و نیاز به اعمال تغییرات در مـدل را در برگیـرد  باید بررسی فرصت

  . نتایج و سوابق بازنگري باید مستند شده و نگهداري شوند
  : موارد زیر را انجام دهدباید  جهت نظارت و بازبینی مدل، سازمان

  :بازبینیهاي نظارت و استقرار روش)  الف 
 :شناسایی سریع خطاهاي ناشی از اجراي فرآیندها شامل مراحل زیر

     شناسایی به موقع نقص ها، حفره هاي امنیتـی و حـوادث صـورت
  )نا تمام(گرفته موفق و ناموفق 

 امنیتـی  هـاي  قادر ساختن مدیریت در تشخیص این که آیا فعالیت
هـاي اطالعـاتی   دهند یا توسط فنـاوري که افراد سازمان انجام می

  .پیاده سازي شده اند، مطابق انتظار انجام می شوند
      پیشـگیري از   جهـت کمک در تشخیص بـه موقـع وقـایع امنیتـی

  .حوادث امنیتی
  هـاي امنیتـی   عملیات انجام گرفته براي رفع نقـص تعیین این که

  .مؤثر بوده است
شــامل (مــدل منظــور ارزیـابی اثربخشــی   هـدایت بازنگریهــاي ادواري بــه ) ب

، با توجه بـه  )امنیتیهاي ط مشی اهداف مدل و بازنگري کنترلبرآوردسازي خ
پیشنهادات گیري تأثیرات، هاي امنیتی، حوادث اتفاق افتاده، اندازهنتایج ممیزي

  .هاي ذینفعو بازخورهاي تمامی طرف
ها به منظور تصدیق ایـن کـه الزامـات امنیتـی،     لسنجش اثر بخشی کنتر) پ

  .اندبرآورده شده
در فواصل زمانی طـرح ریـزي شـده،     بازنگري درحد قابل قبول مخاطرات) ت

بازنگري مخاطرات باقیمانده و شناسایی سطح قابل قبول مخاطرات با توجه به 
دهاي اهـداف و فرآینـ  هاي استفاده شـده،  ، فناوريساختار سازمان :تغییرات در

   .هاي پیاده سازي شدهمیزان اثر بخشی کنترل، تهدیدات شناسایی شده، کاري
اتفاقاتی که در بیرون از سازمان رخ داده و بر روي سازمان تأثیر مستقیم یا ) ث
 و  وزارتخانـه مربوطـه  قوانین و مقررات نامه، رمستقیم دارند، مانند تغییر آیینغی

  .ییرات در شرایط اجتماعییا تغییر در تعهدات قراردادي و تغ
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مـدل انجـام   منظـور ارزیـابی تحقـق     هاي داخلی بهپیشبرد و هدایت ممیزي)ج
  هاي داخلی مدل در فواصل زمانی طرح ریزي شده ممیزي

در فواصل زمانی طرح ریزي شده مدیریت مدل مورد بازنگري قرار گیرد تـا  )چ
نیازهاي امنیتـی   مشخص شود که دامنه کاربرد و فرآیندهاي تعریف شده هنوز

  د و بهبود در مدل مد نظر قرار گرفته است نسازمان را پوشش می ده
هاي پایش هاي فعالیتاي امنیتی با در نظر گرفتن یافتههبه روز رسانی طرح)خ

  .و بازنگري مدل
 زیـاد توانند بر اثربخشی یا کارایی مدل تـأثیر  ثبت اقدامات و وقایعی که می) د

  . بگذارند
سـازي  طـرات و انجـام اقـدامات الزم پیـاده    تدوین طرح مقابله بـا خ پس از  )ر

  .گیرد تا عدم انطباقات مشخص شودهاي استاندارد مورد بررسی قرار میکنترل

  )عمل(نگهداري وبهبود -فاز چهارم 3-4
انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه و همچنین تهیه گزارش بهبودهـا در        

د شدن به بحث در این مرحله سازمان خود را براي وار. گیرداین فاز صورت می
  .کندپیش ممیزي آماده می

نگهداري سیستم و اطمینان از : گام چهاردهم 1- 4- 3
  بهبود مستمر   

در این . باشد، مرحله نگهداري مین مرحله از مدل امنیتی ارائه شدهآخری       
ده و تنها الزم است با گام تمام مالحظات الزم براي امنیت سازمان لحاظ گردی

، بـا اسـتفاده از   ، ضمن نگهداري و حفظ تداوم آنهادي و تحلیل مناسبجمع بن
هاي مطمئن و شناخته شده از ارتقاء آن اطمینان حاصل شده و به سلسله روش

خروجی این فاز تهیه یک طرح عملیاتی مشـتمل   .اعالم گردد مدیریتمراتب 
عدم انطباقات بدست آمده از فاز نظارت و  بر اقدامات اصالحی الزم با توجه به

در صورت انجام این طرح سازمان وارد مرحله پیش ممیزي و . باشدبازبینی می
ایجـاد   :از مهمترین بندهاي این طرح عبارتند از. شودسپس اخذ گواهینامه می

سیستم مانیتورینـگ در شـبکه   ایجاد گیري متمرکز سراسري، یستم پشتیبانس
  .هاي اجرایی براي طرح نگهداريها و روشتنظیم روال، ماناي سازرایانه

  نتیجه گیري - 4
 ،و چرخـه ایمـن سـازي آن    BS7799در این مقاله بر اساس استاندارد         

-، طرح ریزي، پیـاده )صفر(شامل فازهاي اولیه ارائه گردید که  IPDCA طرح
پـس از  . باشـد مـی االخره نگهداري و بهبود سازي و اجرا، نظارت و بازبینی و ب

مـاه، بـا دوره    6ایسـتگاه در مـدت    120مدل مذکور بر روي بـیش از  طراحی، 
دهد با اجراي این مدل تناوب یک ماهه، پیاده سازي گردید که نتایج نشان می

ها داراي امنیت مطلـوب و مـورد   درصد این ایستگاه95در دورهاي بعد بیش از 
یاده سـازي ایـن مـدل مشـکالتی بـه      در ارتباط با طراحی و پ. بودنظر خواهند 

  :شرح زیر وجود داشت که قابل بررسی و پیگیري است
براین اساس پیـاده  . فرهنگ است قبل از آنکه یک فناوري باشد امنیت یک .1

  .گرددازخرید تجهیزات امنیتی توصیه می سازي مدیریت امنیت قبل
  .امنیت تداوم می خواهد. 2

ی ذي احساس ناامنی مداوم ندارند و یـا مایملـک اطالعـات    مدیران سازمانی. 3
حمایت جدي و همه جانبه  بر این اساس،. بینندقیمتی را در معرض تهاجم نمی

  .ندارند از پیاده سازي و تداوم استانداردهاي مدیریت امنیت
چون ناامنی تداوم دارد بایستی امن سـازي و تفکرامنیـت   . ناامنی تداوم دارد. 4

  .باشد ئون سازمان تداوم داشته باشد و اعتبار مداوم و سالیانه داشتهدر همه ش
 )از نوع مدیریت امنیت(لذا وقتی یک پروژه امنیتی . امنیت نا محسوس است. 5

کننـد کـه هـیچ اتفـاق     ضاً مدیریت و کارشناسان احساس میانجام می شود بع
  .نموده انداست و ممکن است گالیه کنند که چرا هزینه  جدیدي نیفتاده

زیـر   یاد شـده را بـه صـورت   در پروژه  عوامل اساسی موفقیتتوان در ادامه می
  :برشمرد که در صورت اجراي بهینه موفقیت بسیار خوبی خواهیم داشت

  انطباق روش استقرار امنیت اطالعات با فرهنگ سازمان  .أ 
 سازمان هاي امنیتیسیاست ، راهبردها واقتباس اهداف  .ب 
  موثر و ملموس مدیریت پشتیبانی و مشارکت  .ج 
  درك درست از نیازهاي امنیتی،ارزیابی و مدیریت مخاطرات   .د 
امنیت اطالعات و استانداردها  خط مشی  گزارش آگاهی در خصوص  .ه 

  براي پرسنل و پیمانکاران
  ها و یادگیري مناسببرقراري آموزش  .و 
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