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 چکیده:

فناوری اطالعات و ارتباطات، تبعات فراوانی را به همراه آورده است.  ازهای اخیر با محوریت استفاده روز افزون تحوالت اساسی دانش در سال

باعث پیدایش  فراهم شدن این ابزارها تنها های مختلف زندگی نمایان است.ها در جنبهفناوری، ابزارهای جدیدی را در اختیار ما قرار داده که تاثیر آن

از فناوری را نیز به نوبه خود افزایش داده  استفادهء ، بلکه در کنار آن امکان سوامور نشده استهای بهتر و کارآمدتر برای انجام محصوالت نوین و راه

های ها و سیتمهای تجاری سر و کار دارند نیاز به ایجاد روشهایی که با تراکنشبخصوص سازمانها است. به همین منظور در بسیاری از سازمان

های دولتی و ها، ارگانشود که افراد، سازمانآنجا که فراهم بودن سطح قابل قبول و مناسبی از امنیت موجب میکند. از امنیتی، بیشتر اهمیت پیدا می

های خصوصی ضمن اعتقاد و اطمینان بیشتر، نقش مورد انتظار خود را به خوبی ایفا کنند، بر این اساس در این مقاله سعی داریم ضمن بیان شرکت

های بکارگیری این تهدیدات احتمالی سازمانی و بر شمردن مزایای استفاده از امنیت فناوری اطالعات در آن، به بررسی راه های مقابله باتاریخچه راه

 فناوری در سازمان پرداخته و راهکارهای تحقق آن در سازمان را مورد کنکاش قرار دهیم.

 منابع اطالعاتواژگان کلیدی: اطالعات، امنیت، سازمان، فناوری اطالعات، امنیت 

 

 مقدمه:-1

های مختلف به طور چشمگیر بر اطالعات تاکید دارند. اطالعات قدرت است و هر کسی از آن برخوردار ها در ابعاد و جنبهدر عصر نوین سازمان

ثبت، پردازش و نیز توزیع  آوری،دهد و این امر ضرورت جمعشود، صاحب قدرت است. شرایط متغیر محیطی نیاز به اطالعات را بیش از پیش نشان می

  .]1[سازد اطالعات را در سطوح مختلف سازمان دو چندان می

های دانش و معرفت دهنده این عصر را تولید، پردازش، انتقال و مدیریت اطالعات و ارتباطات به منظور ایجاد پایگاهچارچوب ساختاری تشکیل

در های به کار گرفته شده که شامل فناوریدهد و لذا فناوری اطالعات را فردی، گروهی، سازمانی و کشوری جهت ارائه خدمات الکترونیکی تشکیل می

ها و جوامع بشری، به عنوان عامل حیاتی و تعیین کننده مطرح ساخته است. امروزه اکثر کسب و کارها بر پایه باشد برای سازمانفرآیند مذکور می

ها گیریتصمیمها و شود. مدیران از فناوری اطالعات به منظور تسهیل وظایف مدیریتی مانند طراحی سازمان، تدوین استراتژیفناوری اطالعات بنا می

شود، بلکه در حکم ابزاری برای مدیریت موثر های معنوی و غیرملموس هر سازمانی محسوب میدر واقع نه تنها اطالعات جز داراییکنند. استفاده می
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ها برخوردار است ای در سازمانهویژهای سازمان از جمله منابع مالی، نیروی انسانی و ... نیز محسوب شده و لذا از اهمیت و ارزش سایر منابع و دارایی

]2[. 

خود حجم زیادی از کارمندان، بهپذیرد، خودهای نوین مدیریتی و اطالعاتی را میو سیستم هاوقتی یک مجموعه اداری خصوصی یا دولتی، مدل

شده است. هر یک از این افراد شرکای تجاری، اسپانسرهای مالی و مشترکین و مشتریان گسترده را در سطوح مختلف در مجموعه خود پذیرا 

ترین کنند که به نوبه خود حیاتی بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. مقوله امنیت که یکی از حیاتیاطالعاتی را در مجموعه مورد نظر ذخیره می

ها از رایانه رفت. تمامیعات به شمار میهای فناوری اطالاطالعات است، از دیرباز جز یکی از اجزای اصلی زیرساخت اجزای چرخه رو به رشد فناوری

در چنین  .]3[باشند ها و موسسات بزرگ، در معرض آسیب و تهدیدات مختلف امنیتی میهای موجود در سازمانهای موجود در منازل تا رایانهرایانه

هایی در تواند منجر به بروز چالشها میب در برابر آنها و تهدیدهای جدی قرار دارد و عدم اتخاذ رویکرد مناسفضایی سازمان همواره در معرض آسیب

 هاست.ای از آنهای اطالعاتی، افشای اطالعات محرمانه، نقض حقوق حریم خصوصی و حمالت اطالعاتی نمونهاین زمینه شود که تخریب بانک

 

 اهمیت فناوری اطالعات در سازمان-2

ای شده و موجب جریان دایمی اطالعات در ها به سمت و سوی نهادهای شبکهها و شرکتها، باعث تغییر شکل سازمانها و شبکهرشد رایانه

ها، دامنه عملیات، ها، تغییر ساختار آندهی مجدد سازمانتوان برای طراحی و شکلسازمان و خارج از آن شده است، بطوری که از این توانایی می

تواند نقش بسیار مهمی در ها و خدمات استفاده نمود. استفاده از فناوری اطالعات می، فرآوردهدهی، آموزش کاری، جریان کارمکانیزم کنترل و گزارش

سرعت در تولید و عرضه اطالعات ارزشمند، یکی از رموز  .]1[های نو و در نتیجه خالقیت و نوآوری در سازمان ایفا کند گیری ایدهایجاد و شکل

ای، زمینه های رایانهگیری از شبکهها و موسسات مختلف در عصر اطالعات است. پس از سازماندهی اطالعات باید با بهرهها، شرکتموفقیت در سازمان

ت حرکت به سمت یک سازمان پیشرفته و مبتنی بر فناوری اطالعات، باید استفاده قانونمند و هدفمند از اطالعات را برای دیگران فراهم کرد. به موازا

افزاری و دستیابی افزاری و نرمای، اشتراک منابع سختهای رایانهتدابیر الزم در رابطه با حفاظت از اطالعات نیز اندیشیده شود. مهمترین مزیت شبکه

 به هشت مورد تقسیم نمود:توان طالعات در سازمان را میسریع و آسان به اطالعات است. به طور کلی وظایف فناوری ا

های توسعه سیستم مدیریت شبکه تقسیم وظایف نگهداری و پردازش

 توسعه کاربردی مدیریت اطالعات توسعه اطالعات مهندسی فناوری اطالعات
 .: وظایف فناوری اطالعات در سازمان1شکل 

های توان به فرآیند سیستمافزاری میهای نرمکند. در زمینه فناوریوسیعی از فنون و فرآیندهای موجود استفاده می فناوری اطالعات از گستره

های کنفرانس از راه دور و توان به سیستمافزاری میهای سختگیری و در زمینه فناوریتصمیم های پشتیبانهای اطالعاتی و سیستمگسترده بانک

 تی مدیریت اجرایی اشاره کرد. اصوالً نیاز به فناوری اطالعات ناشی از سه عامل است:های اطالعاسیستم

 آید.فناوری اطالعات صنعتی استراتژیک است و در زمره سودآورترین صنایع جهان به شمار می -1

 فناوری اطالعات یک فناوری مادر و کلیدی است و در تمام صنایع و خدمات کاربرد دارد. -2

وری کیفیت محصول های خود را کاهش داده و با بهرهسازد تا هزینهها را قادر مییک زیربنای اساسی است که همه سازمانفناوری اطالعات  -3

 .]3[ و خدمات خود را افزایش دهند
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ران و مدیران توان گفت دسترسی به اطالعات و مهمتر از آن امنیت و حفاظت از اطالعات در هر سطحی برای رهببا توجه به اهمیت اطالعات، می

تواند موجب نابودی سازمان گردد. امکان از بین رفتن اطالعات در اثر عوامل ها می باشد. دستیابی رقبا به اطالعات حتی میاز مهمترین دغدغه

ت به عنوان یک ابزار تجاری به این ترتیب با توسعه فناوری اطالعات و استفاده از اطالعا فیزیکی و عوامل تهدید کننده اطالعات سازمان نیز وجود دارد.

بندی باشد. بنابراین طبقهگیرد، به طوری که حفاظت از اطالعات سازمان یکی از ارکان مهم بقای آن میبحث امنیت اطالعات بُعد جدیدی به خود می

امنیت اطالعات تهدیدی بزرگ برای توجهی به آید، به طوری که بیشمار میگذاری و حفاظت از منابع اطالعاتی، بسیار حیاتی و مهم بهو ارزش

 ها در پی خواهد داشت.سازمان

 فناوری امنیت اطالعات-3

ها ها در رایانههای حفاظت از دادهحمله، جاسوسی و خرابکاری و علم مطالعه روش ای از ابزارها برای جلوگیری از سرقت،امنیت اطالعات مجموعه

ها و ابزارها برای جلوگیری از دسترسی و ای از روشدر واقع امنیت به مجموعه .]4[های ارتباطی در برابر دسترسی و تغییرات غیرمجاز است و نظام

های گیری مناسب از تمام فناوریشود. به این ترتیب فناوری امنیت اطالعات به بهرهی اطالق میای و ارتباطهای رایانهتغییرات غیرمجاز در نظام

تقرار این امنیتی پیشرفته برای حفاظت از تمام اطالعات اشاره دارد. باید توجه داشت که فناوری امنیت اطالعات در یک لحظه قابل برقراری نیست. اس

های امنیت اطالعات سازی است. مدیران برای نیل به این هدف باید بر سیاستت فرآیند چرخشی قابل پیادهفناوری اقدامی مداوم است که به صور

 ای داشته باشند.توجه ویژه

 اند:بندی شدههای امنیت اطالعات بر اساس ویژگی زمانی به دو دسته طبقهفناوری

 خاص امنیتی (: انجام عملیات پیشگیرانه قبل از وقوع یک مشکلProactiveکنشی ) -1

یک فناوری امنیت اطالعات از نوع کنشی است. زیرا اطالعات را قبل از آن که یک تهدید بالقوه بتواند  (Cryptographyبه عنوان مثال رمزنگاری )

های امنیت جز فناوری( نیز، Security Protocolsهای امنیتی )پروتکل سازند.ها ایمن میاعمال خرابکارانه انجام دهد، از طریق رمزگذاری داده

د، اطالعاتی کنشی هستند. زیرا برای حفاظت از اطالعات حساس از یک پروتکل خاص امنیتی، قبل از آن که اطالعات به وسیله خرابکاران بدست آی

 سازی است.کنند. این فناوری در سطوح مختلف قابل پیادهاستفاده می

 وقوع یک مشکل خاص امنیتی العمل الزم پس از(: انجام عکسReactiveواکنشی ) -2

ورد استفاده برای کنترل ارتباطات ( یک فناوری امنیت اطالعات واکنشی است و مهمترین ابزار امنیتی مFirewallبه عنوان مثال دیوار آتش )

تواند یک دایره شبکه، سازمان میباشد. با قرار دادن یک دیوار آتش روی هر ارتباط خارجی ای بین دو سازمان که به یکدیگر اعتماد ندارند، میشبکه

منابع  تواند مانع نفوذ افراد خارجی بهکند. عالوه بر آن، دیوار آتش میهای سازمان جلوگیری میرایانه امنیتی تعریف نماید که از ورود افراد خارجی به

   سازی است. میزبان و در سطح شبکه قابل پیادهاین فناوری در سطوح  های سازمان و گسترش نامطلوب روی شبکه سازمان شود.موجود در رایانه

( نیز یک فناوری امنیت اطالعات واکنشی است. زیرا به منظور گرفتن مجوز و دسترسی به سیستم، به محض اینکه یک passwordفناوری کلمه عبور )

 .]4[رود فرد یا فرآیند بخواهد به یک برنامه کاربردی، میزبان یا شبکه متصل شود، بکار می

سازی اطالعات منوط به حفاظت توفیق در ایمن نبود نظام مناسب امنیتی، ممکن است پیامدهای منفی و دور از انتظاری را به دنبال داشته باشد.

 هایی که انتخابسرویس شود.های امنیتی متعددی استفاده میبدین منظور از سرویس های اطالعاتی در مقابل حمالت است.از اطالعات و نظام

توان بنابراین می و واکنش سریع را داشته باشند. حمالت موقعبه شوند باید پتانسیل الزم در خصوص ایجاد یک نظام حفاظتی مناسب، تشخیص می
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جمله  موقع و واکنش مناسب، از تشخیص به حفاظت مطمئن، تشخیص و واکنش استوار نمود. شده را بر سه مؤلفه حفاظت، محور راهبردی انتخاب

 واردی هستند که باید همواره در ایجاد یک نظام امنیتی رعایت کرد.م

که استفاده  صورتی در ای است.رایانه هایسیستمها در کارگیری آن ها در مواجه با تهدیدات، خرید محصوالت امنیتی و بهرویکرد اغلب سازمان

مدیریت امنیت اطالعات و نیز سیستم  تنهایی کارساز نخواهد بود.به های امنیتی،از محصوالت امنیتی با هزینه باال و بدون شناخت و تحلیل دقیق نیاز

 .]4[ باشدامنیت اطالعات از راهکارهای حل چنین مشکالتی می

 

 مدیریت امنیت اطالعات-4

به اهداف و ارائه مدیریت امنیت اطالعات بخشی از مدیریت اطالعات است که وظیفه تعیین اهداف امنیت و بررسی موانع سر راه رسیدن 

عهده داشته و درنهایت باید  سازی و کنترل عملکرد سیستم امنیت سازمان را برهمچنین مدیریت امنیت وظیفه پیاده عهده دارد. راهکارهای الزم را بر

اطالعاتی  افزاری،سخت افزاری،های سازمان )نرمحفظ سرمایه هدف مدیریت امنیت اطالعات در سازمان، تالش کند تا سیستم را همیشه بروز نگه دارد.

در مقابل هرگونه تهدید )اعم از دسترسی غیرمجاز به اطالعات، خطرات ناشی از محیط و سیستم و خطرات ایجادشده از ( و ارتباطی و نیروی انسانی

 باشدکاری برای رسیدن به این هدف میسیستم امنیت اطالعات راه است و برای رسیدن به این اهداف نیاز به یک برنامه منسجم دارد.( سوی کاربران

]5[. 

 

 سیستم امنیت اطالعات-5

حی این سیستم ابرای طر یکی از وظایف مدیریت امنیت بررسی و ایجاد یک سیستم امنیت اطالعات است که متناسب با اهداف سازمان باشد.

های احتمالی و تخمین هزینه، بررسی خطرات و محاسبه خسارت نظر اقتصادی، محاسبه ارزش اطالعات از باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت.

کارهای مختلف و انتخاب سودمندترین روش برای طراحی راهبررسی تهدیدات احتمالی و بررسی  سودمندی استفاده از سیستم امنیت اطالعات،

 .]2[ رسدهای امنیت اطالعات ضروری به نظر مینظام

 

 تق امنیت فناوری اطالعامراحل تحق-6

در این راستا  وارد مرحله جدیدی گردیده است. ،شده نگرش به امنیت اطالعات و دیگر منابع به اشتراک گذاشته ای،های رایانهبا گسترش شبکه

 اجرا نماید.سازی و نظام امنیتی را پیاده به یک راهبرد خاص پایبند باشد و بر اساس آن، الزم است که هر سازمان برای حفاظت از اطالعات ارزشمند،

عدم آموزش و توجیه صحیح کاربران نسبت به اهمیت امنیت اطالعات  ای و اطالعاتی،های رایانهموارد مختلفی ازجمله وجود ضعف امنیتی در شبکه

منظور  بههای مدرن عدم وجود سیاست های امنیتی،های الزم برای پیشگیری از نقصعدم وجود دستورالعمل ها،نظر از مسئولیت شغلی آنصرف

باعث به وجود آمدن مسائلی خواهد شد که ضرر آن متوجه تمامی کاربران سازمان شده و عمالً  موقع با اشکاالت امنیتی، برخورد مناسب و به

 اند،شده شتهکنترل دستیابی و نحوه استفاده از منابعی که به اشتراک گذا دهد.زیرساخت اطالعاتی سازمان را در معرض آسیب و تهدید جدی قرار می

 .]6[ از مهترین اهداف یک نظام امنیتی در شبکه است
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راهکارهای حفظ امنیت  کنند.یافته استفاده میها برای حفظ امنیت اطالعات خود از راهکارهای مدرن و توسعهها و سازمانبسیاری از شرکت

های کاربردی همگی باعث ایجاد ها و امنیت برنامهدهندهبکه، امنیت سرویسامنیت ش شوند.سازی میهای مختلفی پیادهبا استفاده از فناوری اطالعات،

ضرورت ایجاد ساختار مناسب برای استفاده از مزایای  شود،اما موضوعی که در مورد امنیت اطالعات در نظر گرفته نمی شوند.زمینه امنیت اطالعات می

های امنیت های امنیتی برای زیرساختکنترل و ایجاد روال اسب است که امکان مدیریت،با استفاده از ایجاد ساختار من امنیتی است. هایفناوری

آشنایی سطحی منجر به تصمیمات  چیز آشنایی کامل با محیط سازمان ضروری است. اطالعات فراهم خواهد شد. برای نیل به این هدف قبل از هر

گیری درست هر فرد در ها برای تصمیمیات دسترسی و نوع کارکرد آنو جزئ رفته کارافزارهای بهو نرم هاافزارآگاهی از سخت .]2[ سطحی خواهد بود

واقع باید نوع دسترسی  در ای برخوردار است.های هر فرد و سطح دسترسی از اهمیت ویژهپس از آشنایی با محیط، تعیین نقش سازمان مهم است.

های انسانی در تدوین ای که در این مورد باید در نظر داشت این است نقشتوجه نکته قابل امل مشخص شود.طور ک برای هر گروه و هر فرد خاص به

 مدل امنیتی سازمان حیاتی است.

شود، اما باید در نظر داشت که اطمینان از صحت هرچند در سازمان زمان و انرژی زیادی صرف کنترل و بررسی موارد امنیتی و اطالعاتی می

برای این کار باید فهرستی از تمام مواردی که برای امنیت اطالعات سازمان حیاتی  اولین شرط برای شروع اجرای تصمیمات جدید است. ت،اطالعا

پس از بررسی و کنترل، سندی از  در مورد صحت اطالعات را انجام داد. هامورد آخرین بررسی هر کرده و با مراجعه به افراد مسئول در است تهیه

آخرین مرحله برای تحقق امنیت فناوی اطالعات کنترل اطالعاتی  عنوان معیار هر مورد اطالعاتی قرارداد.را به آنکرده و توافق تهیه عات مورداطال

کنترل صورت مستمر و بدون وقفه تحت تمامی اجزای ساختار امنیت اطالعات در سازمان بایستی به .]6[ است کهاز ساختار اطالعاتی کسب شده است

طورکلی داشتن برنامه و به باشد.سازی و پردازش گزارشات امنیتی میتر آن ذخیرههای انسانی و قسمت مهمقسمتی از این کنترل مستمر روال باشد.

 باشد.یهای برنامه هر سازمان مکند اولویتاستراتژی جامع و کاملی که تمامی موارد تهدیدکننده و چگونگی برخورد با هر یک را مشخص می

 

 گیرینتیجه-7

برای دست یافتن به سطح مطلوب  طور کامل ممکن نیست.به که پیداست دست یافتن به سطح امنیت در فناوری اطالعات و ارتباطات  آنچه

طرات جدیدی نیز به که یک فناوری جدید مخاازآنجایی اتفاق بیاید.یر نگرش اساسی در مدیران سازمانی امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات باید تغی

بر این اساس امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات  لذا امنیت فناوری اطالعات شایسته توجه است. شود،تر میها هرروز گستردهآورد و فناوریوجود می

  باید دغدغه همه افراد یک سازمان باشد.
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