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ارائه روشی مناسب براي بهبود و توسعه شاخص هاي مدیریت امنیت 
اطالعات جهت طراحی و پیاده سازي در سازمان ها

مجتبی بهرامی
کارشناس ارشد مخابرات رمز

معاونت فاوا ناجا و گروه فاوا دانشگاه علوم انتظامی
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اهمیت امنیت اطالعات و ارتباطات
ICT نسبتی همان به اگر ! تهدید هم و است فرصت هم :دوروست سکه یک 
 توجه آن "امنیت" به میکنیم تکیه و توجه اش گیري همه و توسعه به که

 مصیبت و تهدید یک به تبدیل ثانیه از کسري در و سادگی به میتواند نکنیم
  :کنید مجسم خود ذهن در را مصائب این .شود بزرگ

کلمات عبور کارتها دزدیده شده و مبالغ , شبکه بانکی کشور هک شده و کلیه اطالعات بانکی•
...کالنی جابجا شده

...سیستم مدیریت شبکه برق کشور توسط نفوذگران فلج شده•
تمام اطالعات و سوابق شخصیتان بواسطه نفوذ هکرها به بانک اطالعاتی سازمان ثبت •

..احوال سرقت شده
هیچ تماس تلفنی داخلی...شبکه مخابراتی کشور فلج شده•

...،بین شهري و بین المللی ممکن نیست
...و دهها سناریوي وحشتناك دیگر•
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اهمیت امنیت اطالعات و ارتباطات

Integrity

Confidentiality

Avaliability

CIA Triadاهداف امنیتی در مدل امنیتی 
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    فنی راهنماي ISO/IEC TR13335 استاندارد بین المللی موسسه
استاندارد BS7799 بریتانیا استاندارد موسسه

     (BS7799:1) موردنیاز امنیتی کنترل هاي مجموعه 
 ده قالب در سازمان، هر ارتباطی و اطالعاتی سیستم هاي

است شده ارائه شامل کلی دسته بندي
(BS7799:2)

طراحی، مرحلۀ چهار شامل سازي ایمن
اصالح و تست سازي،  پیاده 
.است شده ارائه 
  

مروري بر استانداردهاي امنیت اطالعات
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ISO27000    مقدمه و مروري بر استانداردهاي خانوادهISMS  به همراه تعریف
.واژگان رایج مورد استفاده

ISO27001  اخذ جهت سازمانها صالحیت احراز منظور به استاندارد الزامات ارائه 
.گواهینامه

ISO27002  زمینه در موفق تجربیات از اي مجموعه ISMSاجراي تمرین راهنماي و  
ISMS

ISO27003  سازي پیاده راهنماي ISMS
ISO27004  اطالعات امنیت مدیریت سطح تعیین و گیري اندازه استاندارد.
ISO27005  اطالعات امنیت در ریسک مدیریت استاندارد.
ISO27006  گواهینامه دریافت مراحل راهنماي.
ISO27007  بر نظارت و بازرسی راهنماي ISMS
ISO27011  سازي پیاده راهنمایی ISMSمخابرات صنعت در.
ISO27799  سازي پیاده راهنماي ISMSسالمت حوزه در.

مروري بر استانداردهاي امنیت اطالعات
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1.مرحله آغازین1.مرحله آغازین
بررسی وضع موجود بررسی وضع موجود •• بررسی وضع موجود بررسی وضع موجود ••
مطالعه اسنادمطالعه اسناد••
    هاهابررسی نیازمندي بررسی نیازمندي ••
حفظ و نگهداري منابع امنیتی موجود حفظ و نگهداري منابع امنیتی موجود ••

سازمانسازمان

فاز طرح ریزي 2. فاز طرح ریزي2.

3.فاز پیاده سازي و اجر3.فاز پیاده سازي و اجر

الزامات و ضرورتهاي ایجاد و توسعه امنیت الزامات و ضرورتهاي ایجاد و توسعه امنیت •• الزامات و ضرورتهاي ایجاد و توسعه امنیت الزامات و ضرورتهاي ایجاد و توسعه امنیت ••
))دامنه عملدامنه عمل((تعیین قلمرو تعیین قلمرو ••
تعریف و تدوین اهداف، راهبردها و سیاستهاي سازمانتعریف و تدوین اهداف، راهبردها و سیاستهاي سازمان  ••
ایجاد ساختار سازمانی امنیت فاواایجاد ساختار سازمانی امنیت فاوا••
))دارایی هادارایی ها((شناسایی و اولویت بندي سرمایه هاشناسایی و اولویت بندي سرمایه ها••
ارزیابی و تحلیل شکاف و آسیب پذیري هاي موجودارزیابی و تحلیل شکاف و آسیب پذیري هاي موجود••
مدیریت ریسکمدیریت ریسک••
تهیه سند طرح ریزيتهیه سند طرح ریزي••

تدوین خط مشی امنیت اطالعات و ارتباطاتتدوین خط مشی امنیت اطالعات و ارتباطات••
هاي اجراییهاي اجرایی- - تدوین روشتدوین روش••
طرح پیاده سازي فنی امنیتطرح پیاده سازي فنی امنیت••
طرح پیاده سازي استراتژي کاهش ریسکطرح پیاده سازي استراتژي کاهش ریسک••

4. فاز نظارت و بازبینی 4. فاز نظارت و بازبینی 

کنترل و بررسی بازده سیستمکنترل و بررسی بازده سیستم••

5. فاز بهبود و نگهداري5. فاز بهبود و نگهداري

نگهداري سیستم و اطمینان از نگهداري سیستم و اطمینان از ••
بهبود مستمربهبود مستمر

پروژه تحقیقاتیبخش هاي اصلی 
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بررسی طرح پیشنهادي
فازاولیه
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فاز آغازین
مطالعات اسنادي مطالعات اسنادي 

دستورالعمل ها،  
ابالغیه ها و 

استانداردهاي  
ISMS

مدیریت امنیت فیزیکی و محیطی، امنیت بانکهاي اطالعاتی و رکوردها، مدیریت امنیت فیزیکی و محیطی، امنیت بانکهاي اطالعاتی و رکوردها، 
مالحظات مدیریتی امنیت، ارزیابی و برآورد قابلیت آسیب پذیري، مالحظات مدیریتی امنیت، ارزیابی و برآورد قابلیت آسیب پذیري، 

مالحظات امنیت پرسنلی، جمع آوري مستندات، مالحظات حفاظتی، مالحظات امنیت پرسنلی، جمع آوري مستندات، مالحظات حفاظتی، 
و فهرست و فهرست   CERTCERTامنیت شبکه، امنیت کانال ارتباطی، امنیت نرم افزار، امنیت شبکه، امنیت کانال ارتباطی، امنیت نرم افزار، 

کنترلی براي آمادگی بحران، کنترل و بازرسیکنترلی براي آمادگی بحران، کنترل و بازرسی

بررسی وضعیت  بررسی وضعیت  
موجود امنیت

اسناد باال دستیاسناد باال دستی  ••
دستورالعمل هاي موجود در سازماندستورالعمل هاي موجود در سازمان••
ابالغیه هاابالغیه ها  ••
ISMSISMSاستانداردهاي مختلف استانداردهاي مختلف ••
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فاز آغازین
جمع بندي  جمع بندي  

نیازمندیهاي گروهاي  
ذینفع

منابع امنیتی موجود سازمان در این مرحله حفظ، نگهداري منابع امنیتی موجود سازمان در این مرحله حفظ، نگهداري ••
وتفکیک می شوند تا از دوباره کاري در مراحل بعد جلوگیري وتفکیک می شوند تا از دوباره کاري در مراحل بعد جلوگیري 

شودشود نگهداري و تفکیک  نگهداري و تفکیک  
مستندات موجود

دسته بندي گروه هاي ذینفعدسته بندي گروه هاي ذینفع••
تشریح الگوي روابط بین گروه هاي ذینفعتشریح الگوي روابط بین گروه هاي ذینفع••
رئوس کلی نیازمندیهاي گروه هاي ذینفعرئوس کلی نیازمندیهاي گروه هاي ذینفع••
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امنیتی رسانی اطالع1.

مدیران نزد فاوا امنیت برقراري اهمیت سازي فرهنگ2.

  سازمان در سیاستگذار عناصر تمامی و مدیران دانش ارتقاء3.

  فاوا امنیت توسعه و آموزش هاي گروه تشکیل4.

آن اهداف و ها ضرورت تبیین و انسانی نیروي تربیت5.

 کاربران و پیمانکاران لزوم مواقع در و کارکنان همه6.
 مورد در منظم و مناسب نحوي به باید ثالث اشخاص
 از و ببینند آموزش فاوا امنیتی مشی خط و اجرایی روشهاي

.شوند آگاه آنها رسانی روز به

الزامات و ضرورتهاي ایجاد و توسعه  : گام اول
امنیت در حوزه فاوا
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تعیین قلمرو  : گام دوم 

بررسی اسناد باالدستیبررسی اسناد باالدستی1.1. بررسی اسناد باالدستیبررسی اسناد باالدستی1.1.

تعیین چارچوب فکري اجراي طرحتعیین چارچوب فکري اجراي طرح2.2. تعیین چارچوب فکري اجراي طرحتعیین چارچوب فکري اجراي طرح2.2.

تعیین چارچوب ابزاري اجراي طرحتعیین چارچوب ابزاري اجراي طرح3.3. تعیین چارچوب ابزاري اجراي طرحتعیین چارچوب ابزاري اجراي طرح3.3.

جمع آوري و بررسی
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تعیین قلمرو  : گام دوم 
بررسی اسناد باالدستیبررسی اسناد باالدستیبررسی اسناد باالدستیبررسی اسناد باالدستی

سند چشم انداز بلند مدت بیست سالهسند چشم انداز بلند مدت بیست ساله1.1.

برنامه چهارم توسعهبرنامه چهارم توسعه2.2.

سند راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات کشور سند راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات کشور 3.3.

سند راهبردي امنیت فضاي تبادل اطالعات کشورسند راهبردي امنیت فضاي تبادل اطالعات کشور4.4.

کشورکشورنظام فنی و اجرایی نظام فنی و اجرایی   5.5.

سایر اسنادسایر اسناد6.6.

9/10/2011 12



9/10/2011

7

)تعیین چارچوب فکري اجراي طرح(تعیین قلمرو: گام دوم 

راهکارهاي راهکارهاي 
نوین سازي و نوین سازي و 
شفاف سازيشفاف سازي

راهکارهاي راهکارهاي 
  نظارت بر نظارت بر 

عملکردعملکرد
سازگاري و سازگاري و 

سازيسازيهماهنگ هماهنگ 

شیوه مدیریت شیوه مدیریت 
امنیت اطالعاتامنیت اطالعات

نوع و  نوع و  
گستردگی  گستردگی  

ماموریتماموریت
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)تعیین چارچوب ابزاري اجراي طرح(تعیین قلمرو: گام دوم 

نظام مدیریت نظام مدیریت 
امنیت اطالعات امنیت اطالعات 

و ارتباطاتو ارتباطات

پیشنهاد قوانین پیشنهاد قوانین 
و آیین نامه و آیین نامه 

هاي مورد نیازهاي مورد نیاز

استانداردها و استانداردها و 
قراردادهاي  قراردادهاي  

مورد نیازمورد نیاز

الگوي الگوي 
چگونگی چگونگی 
تعیین قلمروتعیین قلمرو

روش هاي روش هاي 
پیاده سازيپیاده سازي
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تدوین
.شود تدوین و تعیین کالن صورت به فاوا امنیت ایجاد از هدف )1
  صورت به سازمان فاواي هاي ماموریت و کار نوع ماهیت، )2

  .شود مشخص جزییات با بندي بخش
  نظر با بایستی آن امنیتی مسائل و فاوا عمل دامنه و قلمرو )3

.شود تعیین فاوا امنیت کمیته و فاوا امنیت کمیسیون

تعیین قلمرو  : گام دوم 

9/10/2011 15

برخی مصادیق رده بندي مراکز ( تعیین قلمرو: گام دوم 
  )داده

گستره کاربرد

ملیملی

استانیاستانی

شهريشهري

کاربرد

نظامینظامی

غیرنظامیغیرنظامی
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:نمونه اي ازاهداف کالن امنیت فاوا
تبادل مجازي فضاي در ملی اقتدار و اسرار منافع از صیانت 

اطالعات
مجازي فضاي در سازمان اقتدار و اسرار منافع از صیانت 

اطالعات تبادل
تهدیدات برابر در سازمان حیاتی هاي ساخت زیر از حفاظت  
.حمالت و
در ها ماموریت اطالعات معنوي و مادي هاي سرمایه حفظ 

مجازي فضاي
و وحدت حفظ جهت مردم به مطلوب رسانی خدمت  

.آنان اعتماد جلب و یکپارچگی
محوله ماموریتهاي انجام درستی و صحت تامین

تعریف و تدوین اهداف، راهبردها و سیاستها، : گام سوم
بر مبناي فرامین، اسناد باال دستی و دستورات

کالن، میان مدت و کوتاه مدت: اهداف

9/10/2011 17

تعریف و تدوین اهداف، راهبردها و سیاستها، : گام سوم
بر مبناي فرامین، اسناد باال دستی و دستورات

:نمونه هایی از راهبردهاي کالن امنیت
امن سازي زیر ساخت هاي حیاتی سازمان در برابر انواع حمالت و تهدیدهاي  •

.طبیعی، عمدي و غیر عمدي
.ایجاد و توسعه نظام هاي فنی فرابخشی سازمان•
.تامین سالمت و جلوگیري از مخاطرات ناشی از محتوا در سازمان•
حمایت از تحقیق، ارتقاء سطح آگاهی، دانش و مهارت هاي مرتبط با فاوا•
ارتقاء سطح همکاریهاي منطقه اي و بین المللی با سازمان هاي دیگر•
ارتقاء سطح همکاریها با مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینه فاوا•
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تعریف و تدوین اهداف، راهبردها و سیاستها، : گام سوم
بر مبناي فرامین، اسناد باال دستی و دستورات

CERT]1[

نسخهاي از مبانی امنیت اطالعات و ارتباطات سـازمان بـا تاییـد بـاالترین مقـام       -1
.سازمان به عنوان مبناي سیاست گذاري امنیتی قرار گیرد

ابتدا همه بخش هاي مرتبط با فاوا را مشخص نموده و نقش ها و وظایف آنها بـه   -2
.تفکیک شرح داده شود

.اهداف اولیه کار هر جزء سازمان تدوین شود -3
فهرستی از اصول امنیتی که نشان دهنده اهداف مدیران از امنیت است، تهیه شود-
همه داده هاي قابل استفاده و منابع پردازشی آنها شناسایی و طبقه بندي شوند  -5-
.یک الگوي کلی سیاست امنیتی براي فاواي سازمان ساخته شود -6-
.فهرست کالن سیاست هاي امنیتی فاوا تعریف شود -7-

:نحوه تدوین سیاست امنیتی

9/10/2011 19

ایجاد ساختار سازمانی امنیت فاوا: گام چهارم
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ایجاد ساختار سازمانی امنیت فاوا: گام چهارم
براي ایجاد و آماده سازي تشکیالت تامین امنیت الزم است کـه اقـدامات   

:زیر صورت گیرد
ضرورت ایجاد و اهداف تشکیالت اعالم شود .
  ساختار و اجزاي تشکیالت امنیت فاوا سازمان به صورت زیر

طراحی، ترسیم و تدوین شوند
:تشکیالت امنیت را به سه دسته اصلی تقسیم می کنیم 

در سطح مدیریت تخصصی و  )در سطح سیاستگذاري ب) الف                  
در سطح فنی)اجرایی ج

گنجاندن تشکیالت امنیت در چارت سازمانی فاوا
مدیر امنیت فاوا سازمان
تیم هاي پشتیبانی امنیت فاوا
 آموزشهاي الزم جهت آماده سازي تشکیالت امنیت به منظور پذیرش

.مسئولیت تامین امنیت شبکه هاي ارتباطی فاوا
کمیسیون امنیت فاوا و شرح وظایف آنها وظایف مشخص شود.

9/10/2011 21

شمارش پذیري داراییها •
تعیین مالکیت داراییها  •

)تدوین فهرست داراییها(تعیین موجودي داراییها  •

طبقه بندي و ارزشگذاري داراییها•

عالمت گذاري و ساماندهی اطالعات•

تمامی دارایی   تمامی کارکنان باید در خاتمه انجام وظیفه محوله،•
هاي مربوطه سازمان را که در اختیار دارند، بازگردانند و به نحوي 

با توجه به سطح دسترسی، قرنطینه و قبل از رهایی از خدمت 
.اطالعات در اختیار آنها عادي گردد

شناسایی و گروه بندي سرمایه ها : گام پنجم
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به دنبال چارچوبی براي اندازه گیري امنیت اطالعات  
.در سازمان هستیم

COBRA  وPROTEUS  وCOP-it  

شناسایی و تعیین شکاف موجود: گام ششم 

9/10/2011 23

:  کار صورت گرفته
  سري 11 از فاوا امنیت در موجود شکاف تعیین و شناسایی براي

  توزیع منتخب مجموعه زیر 5 در که است شده استفاده پرسشنامه
  قرار تحلیل و تجزیه مورد مربوطه اطالعات آوري، جمع از پس و شده

 افزار نرم ،ISMS استاندارد با منطبق ها پرسشنامه اند گرفته
  هاي رایانه امنیتی ارزیابی نامه وارسی ،COBRA شکاف تحلیل

  در .است بوده موجود هاي لیست چک سایر  و جامع هاي سیستم
  کارشناسان نظرات که است بوده این بر تالش ها پرسشنامه این تهیه
.شود لحاظ مربوطه هاي حوزه

شناسایی و تعیین شکاف موجود: گام ششم 
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:پرسشنامھ در موارد و موضوعات ذیل تھیھ شده است یازده
مدیریت امنیت فیزیكي و محیطي
امنیت بانكھاي اطالعاتي و ركوردھا
مالحظات مدیریتي امنیت
ارزیابي و برآورد قابلیت آسیب پذیري
مالحظات امنیت پرسنلي
جمع آوري مستندات
مالحظات حفاظتي امنیت شبكھ
امنیت كانال ارتباطي
امنیت نرم افزار
CERT و فھرست كنترلي براي آمادگي بحران
كنترل و بازرسي

شناسایی و تعیین شکاف موجود: گام ششم 

9/10/2011 25

شناسایی و تعیین شکاف موجود: گام ششم 
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وضعیت مالحظات امنیت فیزیكي و محیطي در گروھھای نمونھ
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شناسایی و تعیین شکاف موجود: گام ششم 
ای  ي در گروھھ ي و محیط ت فیزیك ود امنی عیت موج لھ وض وق فاص ودار ف نم

د ي دھ ان م وب را نش عیت مطل ا وض ھ ت ور . نمون ھ ط ن فاصلھ ب ود ای ل وج عل
:اختصار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد

ل كالتي از قبی ي مش ا پردازش اتي ی اس اطالع اي حس ي از مكانھ ود : برخ كمب
روشنایي، عدم پارتیشن بندي مناسب و استفاده مشترك و ھمچنین حفره ھاي موجود 

.در سقف یا دیوار را دارند
 حفاظت فیزیكي بعضي از سایت ھا ي سوئیچ بدلیل استفاده از درب ورودي

.چوبي تامین نیست
 دربعضي از سایت ھاي سوئیچ وMDF شرایط اولیھ جھت نصب تجھیزات

بدلیل وجود وسایل متفرقھ .( مطابق با دستورالعمل ھاي صادره رعایت نشده است
)دریچھ كولر آبي ،لولھ ھاي شوفاژ و آب 

 و دھھا علت دیگر...

9/10/2011 27

:متدولوژیھا و ابزارھایي كھ در این مورد مي توان استفاده كرد بھ شرح زیر موجود است
CALLIO
COBRA

CASIS
COUNTERMEASURES

CRAMM
EBIOS

GSTOOL
ISAMM
OCTAVE

PROTEUS
RA2

RISKWATCH

تحلیل و مدیریت ریسک: گام هفتم 
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تحلیل و مدیریت ریسک: گام هفتم 

:اھم فعالیت ھاي این بخش عبارتند از 
ر اساس استاندارد -1 ISOارزیابي مخاطرات موجود در فاوا ناجا ب IEC/ ھ  27001: ا توجھ ب ب

 6الي 3بندھاي 
مشخص كردن نیازمندیھاي امنیتي فاوا سازمان براي حفاظت از منابع اطالعاتي و برآورده كردن  -2

.اھداف مشخص شده
.ارزیابي آسیب پذیریھاي مشخص شده، تھدیدات و آثار آنھا -3
.تعیین میزان ریسك داراییھا -4

9/10/2011 29

تحلیل و مدیریت ریسک: گام هفتم 

.  امكان تحلیل ریسك براي سازمان را فراھم مي آورد COBRAابزار نرم افزاري : پیشنھاد اول
بھ كمك این ابزار مي توان اھمیت نسبي ھمھ تھدیدات و آسیب پذیریھاي سامانھ ھاي ارتباطي و 

و در جھت  COBRAپرسشنامھ ھایي بر اساس نرم افزار تحلیل ریسك . اطالعاتی را سنجید
بومي سازي آن تھیھ شوند كھ  با توجھ بھ سایر مستندات ارزیابي امنیتي سازمان و نظرات 

موضوعاتي كھ پرسشنامھ ھاي تحلیل ریسك در کار انجام گرفتھ بھ آن . كارشناسان مربوطھ مي باشد
:پرداختھ اند عبارتند از

سیاست امنیتي فاوا
میزان شایستگي سازمان در پشتیباني از امنیت فاوا
امنیت فیزیكي
محافظ ھاي تكنیكي
امنیت ارتباطات
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به عنوان نمونه  (تحلیل و مدیریت ریسک : هفتمگام  
)امنیت فیزیکی یک گروه نمونه

دازه  ھ ان ورد استفاده در سازمان ، ب زات و ساختمان ھاي م امنیت مناسب تجھی
ت ت اس اص داراي اھمی اه خ ت پایگ ي . امنی ت فیزیك ك امنی الیز ریس راي آن ب
تانداردھاي  اس اس ر اس نامھ اي ب ك ISMSپرسش ل ریس زار تحلی رم اف ، ن

COBRA  ،ده ھ گردی ان تھی ود و نظرات کارشناس اي موج ت ھ ك لیس ،  چ
: نتیجھ تحلیل ریسك گروه نمونھ یاد شده بھ شرح زیر است

ھ ھای : تفسیر دان از برنام ر كارمن د اكث رده شده ان ار ب ھ ك دامات ب اكثر فعالیتھا و اق
.امنیتی سازمان آگاه ھستند

خیلی خوب: درجھ ارزیابي
از ورد نی دامات م ار، : اق ود ك اي خ ق مكانیزمھ اس از طری اطق حس ھ من ي ب دسترس

برنامھ  -گروه واكنش بھ حوادث تشكیل شده و مشغول بھ فعالیت شود  -محدود شود 
.استمرار پذیري، بھ طور سالیانھ مورد آزمایش قرار  گیرد

9/10/2011 31

تحلیل و مدیریت ریسک: گام هفتم 

گامھاي زیر پیشنھاد  CALLIOبراي تحلیل ریسك بر طبق نرم افزار تحلیل ریسك  :پیشنھاد دوم
:مي شود

.شناخت داراییھاي اطالعاتی و ارتباطی و طبقھ بندي آنھا) 1
.  ارزشگذاري داراییھاي ھر طبقھ بر سھ اصل محرمانگي، صحت و دسترس پذیري انجام میشود) 2

.در نظر گرفتھ مي شود 3تا  1براي ھر یك از مولفھ ھاي مذكور ارزشي بین 
تعیین آسیب پذیري) 3
محاسبھ تھدید) 4
در این مرحلھ با توجھ بھ ھر یك از خروجیھاي مراحل قبل، میزان ریسك : محاسبھ میزان ریسك) 5

:ھر تھدید براي ھر دارایي بھ صورت زیر محاسبھ مي گردد
شدت * برداري تھدید از آسیب پذیري -احتمال بھره* پیامدھاي تھدید : میزان ریسك برابر است با

آسیب پذیري
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عوامل  تحلیل و مدیریت ریسک: گام هفتم 
)موفقیت پروژه مدیریت ریسك فاوا در سازمان(

پیاده سازي موفقیت آمیز پروژه مدیریت ریسك در سازمان بھ عوامل متعددي بستگي خواھد داشت 
:کھ برخي از آنھا بھ قرار زیر مي باشند 

ضمانت اجرایي
 تعریف یك لیست مشخص از معاونت ھا، ادارات، افراد و سایر رده ھایي كھ در مقولھ امنیت فاوا

ذینفع مي باشند
 مخاطرات امنیتي(وجود بلوغ سازماني در ارتباط با مدیریت ریسك(
وجود یك فضاي فكري باز براي كارگروھي
دید سیستماتیك نسبت بھ سازمان
اختیارات الزم براي گروه مدیریت ریسك

9/10/2011 33

:براي انتخاب كنترلرھا میتوان از چھار پارامتر زیر بھره گرفت
الزامات قانوني شامل دستورالعملھا، ابالغیھ ھا و سایر الزاماتي كھ از وزارتخانھ و ) 1

.سایر مراجع ذیربط اعالم شده است
الزامات قراردادي كھ شامل كلیھ الزاماتي است كھ بر حسب نیاز و یا ناخواستھ تحمیل ) 2

.  میشود
الزامات مالي كھ شامل كلیھ الزاماتي است كھ محدودیت ھاي مالي و اعتباري را در )  3

.نظر مي گیرند
الزاماتي كھ بر حسب نوع ماموریت ھاي محولھ در قسمتھاي مختلف سازمان بوجود ) 4

.میاید و بر اساس نتایج تحلیل ریسك

تهیه سند طرح ریزي : گام هشتم  
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فرآیندھایي كھ در این مرحلھ بایستي صورت گیرد را مي توان بھ صورت 
:زیر آورد

شناخت سیاست ھاي امنیتي موجود در سازمان
بررسي كاستي ھاي موجود در زمینھ امنیت در سازمان
 بررسي الزامات مربوط بھ استانداردISO27001
 بررسي كنترلھاي موجود در استانداردISO27001
 تدوین خط مشي ھاي امنیتي با توجھ بھ خروجي مراحل قبلي

  امنیت فاوا مشی تدوین خط: گام نهم  

9/10/2011 35

:  گیریم-ورودي این گام را بدین صورت در نظر مي
بر اساس استاندارد مي بایست برخي از فرآیندھاي مربوطھ كھ در : ISO/27001الزامات مستند سازي استاندارد 

.كنترل ھاي  این استاندارد بھ آن اشار ه شده است مستند گردند
با توجھ بھ استاندارد  ICTھمچنین خروجي این گام را بھ صورت خط مشي ھاي تدوین شده در زمینھ 

ISO27001 گیریم كھ عبارتند از- در نظر مي  :
روش اجرایي مدیریت رسانھ ھاي ذخیره سازي
روش اجرایي خروج دارایي
روش اجرایي كنترلھاي فیزیكي ورودي
روش اجرایي پایش
روش اجرایي تعمیر و نگھداري تجھیزات
روش اجرایي نابودسازي یا بكارگیري مجدد تجھیزات و رسانھ ھاي ذخیره سازي
روش اجرایي كنترل تغییرات
روش اجرایي مدیریت دسترسي كاربر
روش اجرایي تھیھ نسخھ پشتیبان

هاي اجرایی تدوین روش: گام دهم  
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سھ رویكرد در ارائھ طرح مطلوب امنیت شبكھ را بایستي مد نظر قرار 
:داد
 حداقل تغییرات در كوتاه ترین زمان ممكن(رویكرد كوتاه مدت(
 برنامھ رسیدن از واقعیات موجود بھ ایده آل مطرح (رویكرد میان مدت

)شده
 ایده آل(رویكرد بلند مدت(

سازي فنی امنیت  طرح پیاده: گام یازدهم 

9/10/2011 37

: ورودي این گام را بدین صورت در نظر میگیریم
بر اساس استاندارد مي بایست : ISO/27001الزامات مستند سازي استاندارد 

. طرح مقابلھ با مخاطرات بھ صورت تدوین شده باشد
:تواند بدین گونھ باشد-خروجي این فاز براي مقابلھ با مخاطرات مي

مستند طرح مقابلھ با مخاطرات
 روشھاي اجرایي تدوین شده
 خط مشي ھاي تدوین شده
تدوین روشھاي اجرایي مورد نیاز
تدوین خط مشي ھاي امنیتي
 ارزیابي مجدد مخاطرات با توجھ بھ راه كارھایي كھ در نظر گرفتھ شده

است

سازي برنامه کاهش  طرح پیاده: گام دوازدهم 
ریسک
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:  جھت نظارت و بازبیني مدل، سازمان باید موارد زیر را انجام دھد
:استقرار روشھاي نظارت و بازبیني)  الف 

:شناسایي سریع خطاھاي ناشي از اجراي فرآیندھا شامل مراحل زیر
شناسایي بھ موقع نقص ھا، حفره ھاي امنیتي و حوادث صورت گرفتھ 

)نا تمام(موفق و ناموفق 
قادر ساختن مدیریت در تشخیص این كھ آیا فعالیتھاي امنیتي كھ افراد 

سازمان انجام مي دھند یا توسط فناوري ھاي اطالعاتي پیاده سازي شده 
.اند، مطابق انتظار انجام مي شوند

كمك در تشخیص بھ موقع وقایع امنیتي و از آن طریق پیشگیري از حوادث 
.امنیتي

تعیین این كھ عملیات انجام گرفتھ براي رفع نقص ھاي امنیتي مؤثر بوده 
.است

کنترل و بررسی بازده سیستم: گام سیزدهم 

9/10/2011 39

شامل برآوردسازي خط (ھدایت بازنگریھاي ادواري بھ منظور ارزیابي اثربخشي مدل ) ب
، با توجھ بھ نتایج ممیزي ھاي امنیتي، )مشي اھداف مدل و بازنگري كنترل ھاي امنیتي

.گیري تأثیرات، پیشنھادات و بازخورھاي تمامي طرف ھاي ذینفع-حوادث اتفاق افتاده، اندازه
.ھا بھ منظور تصدیق این كھ الزامات امنیتي، برآورده شده اند-سنجش اثر بخشي كنترل) پ
بازنگري درحد قابل قبول مخاطرات در فواصل زماني طرح ریزي شده، بازنگري ) ت

:مخاطرات باقیمانده و شناسایي سطح قابل قبول مخاطرات با توجھ بھ تغییرات در
ساختار سازمان
 فناوري ھاي استفاده شده
اھداف و فرآیندھاي كاري
 تھدیدات شناسایي شده
 میزان اثر بخشي كنترل ھاي پیاده سازي شده

کنترل و بررسی بازده سیستم: گام سیزدهم 
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اتفاقاتي كھ در بیرون از سازمان رخ داده و بر روي سازمان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم ) ث
دولت و یا تغییر در تعھدات قراردادي و دارند، مانند تغییر آیین نامھ و قوانین و مقررات

.تغییرات در شرایط اجتماعي
پیشبرد و ھدایت ممیزیھاي داخلي بھ منظور ارزیابي تحقق مدل انجام ممیزي ھاي داخلي )ج

مدل در فواصل زماني طرح ریزي شده 
در فواصل زماني طرح ریزي شده مدیریت مدل مورد بازنگري قرار گیرد تا مشخص )چ

شود كھ دامنھ كاربرد و فرآیندھاي تعریف شده ھنوز نیازھاي امنیتي سازمان را پوشش مي 
دھد و بھبود در مدل مد نظر قرار گرفتھ است 

بھ روز رساني طرح ھاي امنیتي با در نظر گرفتن یافتھ ھاي فعالیتھاي پایش و بازنگري )خ
.مدل

.  ثبت اقدامات و وقایعي كھ مي توانند بر اثربخشي یا كارایي مدل تأثیر شدید بگذارند) د
پس از تدوین طرح مقابلھ با خطرات و انجام اقدامات الزم پیاده سازي كنترلھاي استاندارد )ر

.گیرد تا عدم انطباقات مشخص شود-مورد بررسي قرار مي

کنترل و بررسی بازده سیستم: گام سیزدهم 
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خروجي این فاز تھیھ یك طرح عملیاتي مشتمل بر اقدامات اصالحي الزم با توجھ بھ عدم 
در صورت انجام این طرح سازمان . انطباقات بدست آمده از فاز نظارت و بازبیني میباشد

از . میشود ISO/IEC27001وارد مرحلھ پیش ممیزي و سپس اخذ گواھینامھ استاندارد 
:مھمترین بندھاي این طرح عبارتند از

 ایجاد سیستم پشتیبان گیري متمركز سراسري
ایجاد سیستم مانیتورینگ در شبكھ رایانھ اي سازمان
برنامھ ریزي براي آموزش و فرھنگ سازماني
تنظیم روالھا و روشھاي اجرایي براي طرح نگھداري

نگهداري سیستم و اطمینان از : گام چهاردهم
بهبود مستمر 
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