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مدیریت امنیت اطالعات

(4)امنیت جامع اطالعات 
(3)امنیت دیتا 

«تأمین امنیت دیتا مبتنی بر مکتب اصالت فرصت»
محّمد علی شکوهیان راد: مدّرس
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مبخش یک

جلسه ی پانزدهم در یک نگاه

ترم یکم

1402-1401



3تمدیریت امنیت اطالعا

دیتاامنیتکالنطرح-1

فرصتاصالتمکتباساسبردیتاامنیتتأمینملزومات-2

فرصتاصالتمکتببرمبتنیدیتاامنیت-3

فرصتاصالتمکتبمهمبسیارنکات-4

جلسهیپانزدهمدریکنگاه

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

ترم یکماد
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بخش دوم

طرح کالن امنیت دیتا

ترم یکم

1402-1401



5

طرحکالنامنیتدیتا

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

:استزیربه صورتدیتاامنیتکالنطرح

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم

1402-1401

اصالت موقعیتاصالت فرصتاصالت تهدیداصالت آسیب×

امنیت آسیب محورامنیت چیستی
چیستی دیتا

امنیت تهدید محور
چیستی دیتا

امنیت فرصت محور
چیستی دیتا

رامنیت موقعیت محو
چیستی دیتا

امنیت آسیب محورامنیت چرایی
چرایی دیتا

امنیت تهدید محور
چرایی دیتا

امنیت فرصت محور
چرایی دیتا

رامنیت موقعیت محو
چرایی دیتا

امنیت آسیب محورامنیت چگونگی
چگونگی دیتا

امنیت تهدید محور
چگونگی دیتا

امنیت فرصت محور
چگونگی دیتا

رامنیت موقعیت محو
چگونگی دیتا
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بخش سوم

فرصتملزومات تأمین امنیت دیتا بر اساس مکتب اصالت

ترم یکم

1402-1401
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چرخه یکهبه گونه ایهستند،علمیودقیقروابطداراییکدیگربهنسبتآگاهیسطوح
.می نمایندایجادراآگاهی

سطوحآگاهی

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

نساینِتلیِج 
Intelligence

یِشناینِوستیِگ 
Investigation

اینفورِمیشن
Information

ِدیتا
Data

ترم یکم

1402-1401

تمدیریت امنیت اطالعا
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دیتافرایند

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

ثابتدیتادفراینکالن روندهایامنیت،تأمینبرایاستفادهموردمکتبازفارغ
:ازعبارتندوبوده

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم

1402-1401

اجزازیر فرایندبخش
ماهیت اطالعات---چیستی
ضرورت اطالعات---چرایی

چگونگی

صحت، اولویت، دسترسیمنبع
تشخیص، اولویت، ثبتجمع آوری

ترسیالگوریتم، سخت افزار، نرم افزار، کدینگ، دسذخیره سازی
الگوریتم، نرم افزاربازیابی
روش، شاخص ها، ارزیابیتحلیل

انطباق، به هنگام بودنبه کارگیری

www.shokoohian.ir
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علیهرونیبیتهدیدهایوپدیدهیکدرونیآسیب هایمیانتوازنحاصلامنیت،
.می باشدپدیدهآن

تعریفامنیت

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

تهدید پ تهدید ب تهدید الف

پدیده

آسیبالف
آسیبب
آسیبپ

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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می پردازدنتوازایجادبهفرصتبهتهدیدتبدیلطریقازامنیت،تأمینسومروش
:استحالتدوبرکه

تهدیدازحاصلفرصت-1
تهدیدمنشأازحاصلفرصت-2

اصالتفرصت:مکتبسوم

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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بخش چهارم

تامنیت دیتا مبتنی بر مکتب اصالت فرص

ترم یکم

1402-1401
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بخشچیستیدیتا

 وهی ان  
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

 راد

وپایهدیتا،همچنین.باشندصحتدارایکهاستخامآگاهی هایشاملدیتا
.استآگاهیسطوحسایردرآگاهیتولیداساس

شناساییتادیچیستیعلیهتهدیداتبایدابتدا،فرصتاصالتروشاساسبر
.شودطرح ریزیآنهاطریقازفرصت سازیبرایسپسوشده

صحتمؤلفه یموجود،دیتاهایمجموعه یبهنادرستدیتایتزریقمثالبرای
شناساییادیتتزریقمسیرکهاستآنفرصت سازیازنوعی.می نمایدتهدیدرا

تزریقیدیتانوعازاطالعضمنتاشودمتصلاصلیغیرذخیره سازبهوشده
.گرددفراهمدشمنازکاملرفتارشناسیفرصتآن،عاملوشده

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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بخشچراییدیتا

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

وجزیی ترینخام ترین،کهاستحیثاینازدیتاجمع آوریضرورت
ستبه دموضوعآندیتاهایتوسطموضوعیهردرآگاهیواقع گرایانه ترین

موراسایرنمی توانکافیدیتایداشتناختیاردربدونروایناز.می آید
.دادانجامبه درستیراآگاهانهواطالعاتی

اطالعاتقتزریاست،اعمالقابلدیتاچراییبخشعلیهکهتهدیداتیجملهاز
تحریفباعثومی شودنامیدهاطالعاتیدامبه اصطالحکهاستشدهتحلیل

.می گرددفهم
ناساییشرااطالعاتیدامروشومنشأمی توانمذکورتهدیدازفرصت سازیدر

دیدتهعاملفریبباعثکهنموداستفادهوانمودسازیازمقابلدرونموده
.می شود

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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حتبخشچگونگی؛جزءمنبعدیتا،گزارهیص

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

سترسیدواولویت،صحتشاملگزارهسهدارایدیتامنبعچگونگی،بخشدر
.است
وشناساییایبه معنتهدید،اصالتمکتببرمبتنیصحتگزاره یامنیتتأمین
.می دهدقرارهدفرادیتاصحتکهاستتهدیدیهرحذف
Disروشسهازمنظوربدین Data،Mis DataوMass Dataمی شوداستفاده.

Massازفرصت سازی Dataدباشدیتاتحلیلتوانافزایششاملمی تواند.

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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ویتبخشچگونگی؛جزءمنبعدیتا،گزارهیاول

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

.استاولویت،دیتامنبعدردومگزاره ی
یککدامازیازنمورددیتایمنبع،دومیانازکهاستمعنابدیندیتامنبعاولویت

است؟ارجحیککدامتناقضصورتدرشود؟تهیه
ازدیتا شودمیباعثکهاستفریبدیتا،منبعدراولویتعلیهتهدیداتجملهاز

.می باشدتهدیدعاملنظرموردکهگرددجمع آوریمنابعی
تهدیدعاملظرنمدنتیجه یدریافتمی توانآنمنشأوفریبتهدیدشناساییبا

.نمودایجادخطاویهدفدروچیست

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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رسیبخشچگونگی؛جزءمنبعدیتا،گزارهیدست

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

.استدسترسی،دیتامنبعدرگزارهآخرین
منبعکیازدیتابرداشتومطالعهامکاندیتا،منبعبهدسترسیازمنظور

.استمشخص
استفادهابلقدسترسیبدونباال،اولویتوصحتبامنبعیککهاستبدیهی
موسومرسیدستمنعحمالتدیتا،منبعبهدسترسیتهدیداتجملهاز.نیست

.استD-Dosبه
تهدیدعاملزیرساخت هایازبخشیبه سمتراD-Dosحمالتمی توان

.بازگرداند

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءجمعآوریدیتا،گزارهیتشخیص

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

.بتث،اولویت،تشخیصازعبارتندکهاستگزاره سهدارایدیتاجمع آوری
 می شوند،اشتباهتشخیصباعثکهتهدیداتی

 
وتحریف،حذفجنسازعموما

.هستندفریب
درفرصتبهیلتبدقابلیتمثلبهمقابلهقاعده یازاستفادهبافوقتهدیدسههر

.دارندراتهدیدعاملبرابر

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم

1402-1401

؟یرخیابله: انتخاب دیتا
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جزءجمعآوریدیتا،گزارهیاولویت

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

.اولویتازاستعبارتدیتاجمع آوریدردومگزاره  ی
باارتباطدماننمختلفیمؤلفه هایآن،جمع آوریبه منظوردیتااولویت سنجیدر

.استمطرح...وبودنبه روز،جمع آوریامکانمیزان،موضوع
.استتادیرسانیبه روزدریافتازممانعتدیتا،جمع آوریدرشایعتهدیداتاز

اساسبرتاحتماال تمامیمحاسبه یفرصت،بهتهدیداینتبدیلمواردازیکی
.استدیتامشخصمسیرغیابدربازینظریه ی

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم

1402-1401

ای
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جزءجمعآوریدیتا،گزارهیثبت

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

.استدیتاجمع آوریگزاره یسومینثبت،گزاره  ی
بهترینکهشودگرفتهنظردربایدشدهجمع آوریدیتاهایبرایاساساینبر

است؟روشیچهآنهاثبتروش
.می شودنتجمدیتااشتباهثبتبهکهاستحمالتیثبت،تهدیداتمهم تریناز
بهراورمذکتهدیدهانی پات،تکنیکازاستفادهبامی توانمواقعیچنیندر

.کردتبدیلفرصت

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءذخیرهسازیدیتا،گزارهیالگوریتم

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

،ارسخت افز ،الگوریتمگزاره یپنجشاملدیتاذخیره سازیحساسجزء
.استدسترسیوکدینگ،نرم افزار
خرابکارانهراتتغییایجاد.استدیتاذخیره سازیمنطقیروشبیانگرالگوریتم

رخستا ممکنکهاستتهدیداتیمهم ترینازدیتاذخیره سازیالگوریتمدر
ینتأمضمنتادادقرارتهدیدعاملمعرضدررابدلالگوریتممی توان.دهد

.گرددمشخصنیزتهدیداتروشومنطقاصلی،الگوریتمامنیت

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءذخیرهسازیدیتا،گزارهیسختافزار

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

فیزیکیعدب  تأمینشامل،دیتاذخیره سازیگزاره یدومینبه عنوانسخت افزار
.استحساسجزءایننیازمندی های

می تواندکهاستDemolitionحمالتسخت افزار،علیهتهدیداتمهم تریناز
طرقازتفرصبهدمولیشنتهدیداتتبدیل.شودمنتجسخت افزارنابودیبه

.استمیسر...وفرعبهانتقالبازگردانی،هانی پات،نظیرمختلف

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءذخیرهسازیدیتا،گزارهیکدینگ

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

سیاربغیرمجازافرادبرایرادیتافهمکهدیتاامنیتتأمینازمهمیبخش
،یتادذخیره سازیبرایاساساینبر.استکدینگگزاره یمی کند،سخت
رمزگونههکمی نمایدتغییربه گونه ایریاضیقاعده ییکتوسطآنهاچینش

.می شود
ددوکدرمزشکستندارد،رواجکدینگعلیهکهتهدیداتیمهم تریناز ی ک 

دادنقراردی کدینگ،تهدیدازفرصت آفرینیروش هایاز.استکدکردن
.استرمزهادراشتباهاطالعات

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءذخیرهسازیدیتا،گزارهینرمافزار

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

خوددرار کدینگنموده،عملیاتیراذخیره سازیالگوریتممنطقکهگزاره ای
نرم افزارمی نماید،استفادهدیتاذخیره سازیبه منظورسخت افزارازودادهجای

.استبرخوردارمضاعفحساسیتازنرم افزارروایناز.استذخیره سازی
رینمهم تاز...وتوقفتغییر،تخریب،هدفبانرم افزاربههدفمندحمالت

تهدیدلتبدیروشیک.استدیتاذخیره سازینرم افزارگزاره یعلیهتهدیدات
همچنین.تاسنرم افزارتوسعه یبرایاختصاصیزبانیازاستفادهفرصت،به

الت،حمپذیرشضمنکهاستتودرتونرم افزارهایازاستفادهدیگر،روش
.می ماندباقیامن

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءذخیرهسازیدیتا،گزارهیدسترسی

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

استنینچدسترسیمعنای.استدسترسی،دیتاذخیره سازیگزاره یآخرین
شدهذخیرهدیتایبهسیستمییافردهیچنبایدشده،تعیینافرادبه جزکه

.باشدداشتهدسترسی
مجازرغیبه صورتمی تواندکهداردوجوددسترسیعلیهمختلفیتهدیدات

ازدهشذخیرهدیتایبهجاسوس افزارانواعنفوذ.شودتغییراتایجادباعث
نفوذدتهدیازحاصلفرصتیکتله،.استدسترسیگزاره یعلیهتهدیدات

.است

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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ریتمجزءفراخوانیوبازیابیدیتا،گزارهیالگو

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

کهاستمطرحنرم افزاروالگوریتمگزاره یدو،دیتابازیابیوفراخوانیجزءدر
.می روندبه کارشدهذخیرهدیتایبهمجدددستیابیبرایمجموعدر

طراحیرکارببهدیتاارائه یوخوانشبرایکهاستمنطقیشاملالگوریتم
.استشده

رادیتاد،نیابرادیتافراخوانی،الگوریتمکهاستچنینتهدیداتازنمونه ای
.کندخوانشرااشتباهدیتاییاکندخوانشاشتباه

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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فزارجزءفراخوانیوبازیابیدیتا،گزارهینرما

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

درکهنسبتیبه همان.استنرم افزار،دیتابازیابیوفراخوانیدومگزاره ی
نیزچهارمجزءدربود،الگوریتمنمودنعملیاتینرم افزاروظیفه یذخیره سازی،

.داردعهدهبرراوظیفههماننرم افزار
نمونهایبر .استمتنوعبازیابیوفراخوانینرم افزارعلیهتهدیداتفهرست

راامنیتییحفره هاشناساییفرصتکهاستتهدیداتازیکیخرابکاریونفوذ
.می آوردفراهم

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءتحلیلدیتا،گزارهیروش

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

ازکهتاساطالعاتتحلیلاطالعات،چگونگیجزءمهم ترینشایدوپنجمین
.استشدهتشکیلارزیابیوشاخص ها،روشگزاره یسه

آنساسا برموجوددیتاهایکهداردشیوه ایبهاشارهدیتاتحلیلروشگزاره ی
.می شوندکاربردینظر،مداهدافنسبتبهوشدهبررسی

ازحلیلتغلطروشباصحیحروشجایگزینیروش،علیهتهدیداتازنمونه ای
ازهدیدتعاملدرکتانمایدکمکمی تواندتهدیداین.استتهدیدعاملسوی

.بشناسیمراخود

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءتحلیلدیتا،گزارهیشاخص

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

هرکهآنجااز.می شودشناختهدیتاتحلیلگزاره یدومینبه عنوانشاخص
حیحصتحلیلبرایداردضرورتاست،متعددشاخص هایدارایتحلیلیروش

 شاخص هایازخطابدونو
 
.شودتفادهاسدیتاتحلیلبرایمعنادارومرتبطکامال

تهدیداتازییکدیتاتحلیلجزءبهصحیحغیرشاخصتزریقیاشاخص نمایی
ازکییشاخص نماییمقابلدرغلطدیتایبازگرداندن.استگزارهاینمهم

.استتهدیداینطریقازفرصت زاییروش های

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءتحلیلدیتا،گزارهیارزیابی

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

ازحاصلنتایجبررسیبهکهاستارزیابیشاملدیتاتحلیلگزاره یآخرین
وداشتهانطباقاولیهدیتایباحاصلنتایجکندمشخصتامی پردازددیتاتحلیل

.شده اندتولیدبه درستی
تمامی شودمباعثکهاستتهدیدیتحلیل،ارزیابینتایجتغییرودستکاری

که)تهدیدیارزیابنتایجدستکاریبرایفضاایجاد.رودبیراههبهدیتافرایند
.می کندمشخصراتهدیدعاملاهدافومنطق(داردوجودآنپشتیبان

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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جزءبهکارگیریدیتا،گزارهیانطباق

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

وقانطباگزاره یدوازکهاستآنبه کارگیریدیتا،چگونگیجزءآخرین
.استشدهتشکیلبودنبه هنگام

همراستاوطبقمننظرمدموضوعباشدهتحلیلدیتایآیامی نمایدبررسیانطباق
رافرصتاینلذاهستندانطباقعدموقوعبه دنبالتهدیداتعمومخیر؟یااست

.ناسیمبشراماندهمغفولمانگاهازکهانطباقعدممصادیقتامی کنندفراهم

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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دنجزءبهکارگیریدیتا،گزارهیبههنگامبو

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

آیاندمی کمشخصکهاستدیتابه کارگیریگزاره یدومینبودنبه هنگام
زمان،گذرایبرخوردارندتازگیازنظرمدموضوعبهنسبتشدهارائهتحلیل های

است؟کردهمنقضیراآنهاازبخشییاتمام
به روزدیتایهبدستیابیازمنعیارسانیبه روزبهانه یبهاشتباهدیتایارائه ی

جدیدبعمنایافتن.استبودنبه هنگامگزاره یعلیهمرسومتهدیداتازشده
.استتهدیداینفرصت هایازندارددسترسیآنهابهتهدیدعاملکه

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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بخش پنجم

مکتب اصالت فرصتنکات مهم 

ترم یکم

1402-1401
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 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

ازبلکهابد؛می یماهیتتغییرنهمی شودحذفنهتهدیدفرصت،اصالتمکتبدر
.می شودتالشفرصت آفرینیبرایتهدید،ازحاصلشرایط

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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پدیده

منشأ تهدیدآسیب
تهدیدتهدید

استمرارتهدید

محدوده ی فرصت از تهدید
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تشناساییآسیبورفعآنبهمثابهفرص

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

عفضنقاطکهتهدیداتیتوسطشدهایجادفرصت هایمهم ترینازیکی
.استتهدیداتتوجهموردآسیب هایشناساییمی دهند،قرارهدفراسیستم

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم

1402-1401

پدیده
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اصالتفرصتقیاسمکاتباصالتتهدیدو

 وهی ان  ر
ک

 
ذ علی ش ّ

حم
م

اد

ارتعبمحورتهدیدوآسیب محورمکاتبتفاوت هایدقیق تر،قیاسیکدر
:ازاست

دارند؛تهدیداتاصلبرابتناءامنیتیمکتبدوهر-
فرصتاصالتبمکتامااستسیستمایستاییبه دنبالتهدیداصالتمکتب-

می آورد؛درحرکتبهتهدیداتاساسبرراسیستم
فرصتتاصالمکتبدرمحیطباسیستمسازگاریوانعطاف پذیریمیزان-

است؛تهدیداصالتازبیشتربسیار
طبیعیوربه طتهدیداتاگرکهاستاینفرصتاصالتمکتببزرگاشکال-

ند؛کتهدیدآفرینیخود،امنیتتأمینبرایبایدسیستمندهند،رخ

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم
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