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 پدافند غیرعامل، بررسی تهدیدات سایبری و راهکارهای مقابله با آن

 

 082وحید عابدینی یزدی 

 087سید مجتبی رضایی اصل

 نشگاه آزاد اسالمی مشهددافقه و مبانی حقوق دانشجوی  -2

  دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مركز مشهد -7

  

 (Ksdiran@gmail.com) 

 

 چکیده

 در آن بیشتر هرچه نفوذ و سایبری فضای ایجاد و ارتباطات و اطالعات فناوری آن تبع به و تکنولوژی و علم رشد واسطه به

سائل ها، ملت و جوامع   برابر سایبری تهدیدات با مقابله كه ای گونه به گردید برخوردار باالیی اهمیت از حوزه این به مربوط م

  چارچوب در كه غیره و اقتصــادی نظامی، ســیاســی، مختلف های حوزه در اطالعات معنوی و مادی هویت از حفاظت با اســت

 آخر در و گردید بررسی موجود تهدیدات و سایبر فضای در شده بکارگرفته پدافندهای مقاله این در .گنجد نمی فیزیکی مرزهای

 .شد پرداخته آنها با مقابله جهت پیشنهاداتی و راهکارها ارائه و بندی جمع به نیز

 
 

 سایبری تهدیدات ، امنیت ، غیرعامل پدافند سایبر، فضایكلمات كلیدی: 

 

                                                           
 
 دبیر و مسئول كمیته مربیان دفاع شخصي استان خراسان رضوی و شمالشرق كشور 1
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 مقدمه .

 به 1880 سال در نورومنسر كتاب در تخیلی علمی داستان نویسنده گیبسون ویلیام توسط بار نخستین  "سایبر فضای" واژه

شد می ملموس غیر و مجازی معنای به سایبر مختلف های فرهنگ در لغوی لحاظ از. شد برده كار  محیطی سایبری فضای و با

 ، ها فرهنگ ، افراد روابط به راجع اطالعات تمام محیط این در كه المللی بین های شبکه فضای در ملموس غیر و مجازی است

شورها ها ملت ضای یک در دارد وجود ملموس فیزیکی صورت به خاكی كره در آنچه هر كل بطور و ك  شکل به دیجیتالی ف

ــــایبر مفهوم .بــاشـــنــد می كــاربران دســـترس قــابــل و داشـــتــه وجود دیجیتــالی  محــدود اینترنــت كــار بــه فقط س

 اتوماتیک سخنگوی های سیستم ، باشد رفته بکار آن در ارتباطی و اطالعاتی های فناوری كه اجتماعی روابط تمام و شود نمی 

 (1.)شود می شامل را هوشمند های كارت و

 پدافند غیرعامل در حوزه سایبر : .2
 

سلحانه اقدام به سیب كاهش موجب كه ای غیرم سانی نیروی پذیری آ سات ، ها ساختمان ، ان سی سناد ، تجهیزات ، تا  شریان و ا

 اقداماتی مجموعه غیرعامل پدافند.شود می گفته غیرعامل پدافند ، گردد دشمن مخرب و خصمانه عملیات مقابل در كشور های

ست صورت تا شود می انجام كه ا سارات ، جنگ بروز در سد خود میزان حداقل به احتمالی خ  كاهش برای اقدامات این كه بر

 .شود می ایجاد ، عمل ابتکار گرفتن بدون خصمانه اقدامات های خسارت اثرات رساندن حداقل به و وقوع احتمال

 در اند شده نزدیک حوزه این به تهدیدات این كلیه ، واقعی دنیای با آن تطبیق و اطالعات آوری فن حوزه فراگیری با امروزه

 حاضر درحال .ندارد جنگ محل در فیزیکی حضور به نیاز و باشد نمی چندانی هزینه مستلزم حوزه این در آفند حال عین

 پدافند اهمیت افزایش باعث كه باشد می دسترس قابل جهان از محلی هر در و اینترنت طریق از دنیا مالی مراكز مهمترین

 (2.)است شده حوزه این در غیرعامل

ضای محیط شناخت سیب حوزه و سایبر ف شور، پذیر آ ست سایبری پدافند از نکته اولین ك  و طراحی پژوهش، شناخت، از پس .ا

 .است بنیان دانش و فناوری و علم بر مبتنی شدت به سایبر فضایاست.  بعدی قدم خاص، حوزه هر برای ریزی برنامه

 از تركیبی فضا این دانش .باشند فن این دانش به مسلح و متخصص باید شدت همان به نیز عرصه این مدیران و فرماندهان

 این در مهم فاكتورهای همچنین است حقوق و شناسی جامعه روانشناسی، ، ارتباطات الکترونیک، رایانه، مانند مختلف علوم

 :شود می زیر موارد شامل نیز مقوله
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 کاربران و نیروی انسانی -2-1
 

سیم بخش دو به باید را حوزه این پدافند ست بخش. نمود تق ستند كاربرانی نخ ضای در كه ه  .دارند سروكار اطالعات با سایبر ف

 .است حوزه این بلند قدم دو انسانی نیروی تخصصی آموزش و اطالعات به افراد دسترسی سطح تعریف

 تعریف كار پیشبرد برای كه باشد داشته اختیار در اطالعاتی تنها هركس " :گوید می كارآمد قانون یک دسترسی سطح تعریف در

 بروزرسانی و مستمر آموزش با تواند می كاربران علمی خأل حفره از دشمن نفوذ. "بیشتر نه و دارد احتیاج بدان خود، سازمانی شده

 پذیری آسیب چشمگیری میزان به تواند می پیگیر نظارت همراه به سابقه شناخت و صالحیت تایید. گردد مسدود آموزشها این

 .دهد كاهش را حوزه این

ست، حوزه این روانی بخش كه دوم بخش  تاثیر تحت همیشه و هستند مجازی فضای مخاطب كه است افرادی شامل درواقع ا

 .دارند قرار سایبر فضای بستر در دشمن شناسی جامعه و روانشناسی متخصص سناریوهای

 داده ها و اطالعات :  -2-2

 اطالعاتی هایه داد از صیانت برای. است حوزه این در پدافند هزینه دهنده كاهش حتی و گشا راه یـاطالعات ارزش بندی طبقه

 اینکهداد.  انجام امنیتی تالش و نمود پرداخت نگهداری هزینه كند، می فراهم اطالعات آن كه منافعی و حساسیت میزان به باید

 .نماید فعالیت سرور كدام روی دانش پایگاه كدام یا و گیرد قرار سایبر فضای از مکانی چه روی بر و اطالعاتی نوع چه

 روش ها و رویه های اجرایی :  -2-3

 سامانه سایبری، حمالت بروز درصورت كه پشتیبان های نسخه تهیه ها، داده نگهداری اطالعات، استخراج و درج دستورالعملهای

 تهیه دقت به متخصص و كارشناسی نگاه یک توسط باید موارد این تمامی كه بازگردد، قبلی پایدار حالت به زمان كوتاهترین در

 .گردد ابالغ مجازی فضای كاربران و انسانی نیروی به صحیح اجرای جهت و شده تنظیم و

 نرم افزارهای رایانه ای :  -2-4

سیب نقاط از یکی حوزه این ضای پذیر آ ست.  سایبر ف سوس كامال بطور تواند می كاربردی افزار نرم یکا سوس یک نامح  جا

 می انجام را آنها تخریب یا و اطالعات سرقت همچون مخربی های فعالیت عامل سیستم پنهان های الیه در كه باشد سایبری

سوس ایندهد.  صال از پس كمی زمان تنها مجازی جا صد به را برده سرقت به های داده شبکه، به ات سال مق  خود .كند می ار

 .باشد سناریو این اصلی جاسوس و كرده رصد را كاربر های فعالیت كلیه تواند می است افزار نرم فعالیت بستر كه عامل سیستم

 فقط و گذاشت كنار را افزارها نرم كلیه توان می آیا اما است افزار نرم تولید و طراحی خط سازی بومی حوزه، این در موثر پدافند

های نرم از بل بومی افزار ماد قا فاده اعت ـــت غیرمنطقی كار این حتم طور به كرد؟ اســـت کده در و اس هانی ده   امروز ج

  اســت مجازی فضــای پدافندی افزارهای نرم ســازی بومی آن حل راه. كرد زندگی بســته ســایبر فضــای یک در توان نمی

 اتکاء با بومی مطمئن عامل سیستم یک تولید همچنین. ها ضدجاسوس و ویروسها ، آنتی1آتش های دیواره مثل افزارهایی نرم
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ستر داخلی، دانش به ستم و، 2باز كد های برنامه به ویژه توجه راه این در .بود خواهد افزاری نرم های فعالیت برای امنی ب  سی

ساز لینوكس چون هایی عامل ستند كار صین به ها برنامه اینگونه. ه ص  از و فرورفته ها الیه ریزترین تا كه دهند می امکان متخ

شها همه كاركرد صل اطمینان بخ ستم یا برنامه آن، بر عالوه و نمایند حا شی خود دلخواه به را عامل سی  مطابق و نموده سفار

 .كنند كدنویسی سازمانی نیازهای

 سخت افزارهای رایانه ای :  -2-5

.  باشد ها و سوئیچ روترها مثل شبکه تجهیزات یا رایانه درون خاص افزاری سخت قطعه یک جاگذاری تواند می حوزه این سناریو

سال و اطالعات آوری جمع قطعه این ماموریت صد به ار سخت بومی. بود خواهد شده تعیین مق شورهای برای افزاری نمودن   ك

  و بود نخواهد غیرممکن اما اســـت مشـــکل بســـیار عرصـــه، این در فناوری باالی تکنولوژی علت به توســـعه درحال

 و افزاری سخت آتش های دیواره مثل كنترلی افزارهای سخت تولید. گردد گذاری هدف مدت بلند ایده یک عنوان به تواند می

  (7).هستند سازی بومی این های اولویت از گیرد می قرار خودی سایبری فضای مقدم خط در كه شبکه تجهیزات

سیب وجود نتیجه شود می ها شبکه به كه حمالتی معموال شد می شبکه در ضعف نقاط و پذیری آ  می ضعف نقاط گونه این با

 پذیری آسیب و مشکالت از بسیاری ریشه كل بطور كه باشد شبکه در ضعیف ریزی برنامه یا و ضعیف طراحی یک حاصل توانند

 :كرد بیان كلی دسته سه در توان می را امنیتی های

 

 افزار نرم و افزار سخت و عامل های سیستم ، ها پروتکل در تهدید وجود مثال طور به فناوری در ضعف -2-5-1

ستفاده مورد تجهیزات اغلب فرض پیش پیکربندی : پیکربندی در ضعف -2-5-2 امنیتی  های ضعف ای رایانه های شبکه در ا

 دارند مشهودی

ست در ضعف -2-5-7 ست : گذاری سیا  قوانین جزئیات اجرای و سازی پیاده زمان و نحوه ، شبکه یک در امنیتی های سیا

 را سازمان یک ارتباطات اطالعات و فناوری زیرساخت تواند می مدون امنیتی سیاست یک تدوین عدم كه كند می بیان را امنیتی

 (2).نماید مواجه مشکل با

 

 

 تعریف امنیت فضای سایبر : -4

 اجزای فیشر اریک تعریف به بنا كه است مختلفی موارد شام پیچیدگی این كه دارد ای پیچیده تعریف سایبر فضای امنیت

  معنا مختلف های زمینه در ســایبر فضــای امنیت تعریف .اســت گردیده پیچیدگی این موجب آن بالفعل ذات و ســایبر فضــای

صادی زمینه در مثال بطور شود می سی ، فرهنگی اجتماعی، ، اقت  سه به عموما سایبری امنیت معمول بطور اما نظامی یا و سیا

 :دارد اشاره مورد
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ــاره كه ها فعالیت از ای مجموعه -7-1 ــبکه تهدیدات و حمله برابر در محافظت به دارد اش و  افزاری نرم كامپیوتری، های ش

ستم صله مدیریت ، امنیتی ممیزی شامل كه هایی فعالیت مجموع در . اطالعاتی های سی صدیق های ماژول ، امنیتی های و   ت

 الکترونیک تجارت زیرساخت امنیت میزان شده اشاره فاكتورهای كه شود می دست این از مسائلی و ها دسترسی هویت،مدیریت

سی ساختار و شور یک سیا شان را ك ست راهکارهایی شامل نیز و میدهد ن سایی به شود می منجر كه ا  حوادث با برخورد و شنا

 .امنیتی نقص از آمده بوجود صدمات بهبود همچنین و امنیتی

 تهدیدات برابر در محافظت كیفیت یا وضعیت -7-2

شی های فعالیت مجموعه -7-7 صر هفت امنیتی راهکارهای بهبود و اجرا به كند می كمک كه تحلیلی و پژوه شی خط عن  و م

 فضای امنیت ، تکنولوژی و تخصص و مهارت ، افراد ، فرآیندها ، اصلی شالوده و هسته ، ساختار و تشکیالت ، گذاری سیاست

صر كه دهد می قرار تاثیر تحت را سایبری شاره عنا سعه با كه بطوری دارند یکدیگر با ذاتی ارتباط شده ا  یک در موارد همه تو

 (5).است شده محقق سایبری فضای یک در امنیت گفت توان می سیستم

 عوامل مؤثر بر تهدیدات سایبری :   -5
 

ـــایبری تهدیدات در گذار تاثیر عوامل بیشـــترین ـــاخت و تجهیزات فقدان و كاربران آگاهی و دانش عدم س  های زیرس

 . باشد می بومی 

 عدم آگاهی و دانش کافی کاربران : -4-1

شر نظیر تهدیداتی سته ن صی اطالعات ناخوا سخ یا و شخ صورت سایبری دزدان كه هایی روش و ها هرزنامه و سواالت به پا   ب

 كه است مواردی جمله از اجتماعی مهندسی های شیوه از استفاده و برند می سرقت به را آنها اطالعات كاربران خود از ای حرفه

 اجتناب و مقابله بعدی تبعات با كاربران آموزش و آگاهی با توان می كه شــود می مجازی فضــای در كاربر امنیت عدم موجب

شند می گروه دو شامل كل طور به نیز كاربران .نمود صص كاربران و عمومی كاربران :با  كاربران در دانش و آگاهی عدم. متخ

 می ســنگین های هزینه پرداخت به منجر گاها كه شــود می خانوادگی و شــخصــی اطالعات دادن دســت از به منجر عمومی

 .شود می دارند عهده به را ها سازمان در زیرساخت و شبکه از نگهداری مسئولیت كه افرادی متخصص كاربران از منظور.گردد

 عدم وجود زیر ساخت و تجهیزات بومی : -4-2

شخص طور به ارتباطات و اطالعات فناوری امنیت جایگاه سطوح  تمامی در كه بوده الزامی ICT مختلف های حوزه تمامی در م

شش تحت را كاربردی های برنامه الیه تا فیزیکی الیه از ستا این در. دهد می قرار خود پو ستانداردها را   اجرایی های رویه و ا

 های سیستم در اطالعات فناوری شدن فراگیر تصاعدی رشد با. گردد سازی بومی كشور در است نیاز كه شده طرح نیا در مدونی

ـــده ارائه های ســـرویس و خدمات افزون روز افزایش و خصـــوصـــی و دولتی ـــار به ش   بســـتر در جامعه مختلف اقش

 جامعه وابستگی زمان گذر با نپذیرد صورت جدی توجه بومی امنیتی ابزارهای و بومی زیرساختهای به چنانچه آوری اطالعات فن

شتر الکترونیک خدمات به ستگی طرفی از و بی صلی صاحبان به دهندگان سرویس های زیرساخت واب  در صنعت این تکنولوژی ا

 .شد خواهد بیشتر نیز كشور از خارج
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 تهدیدات سایبری :عوامل کلیدی مقابله با   -5

 عوامل تأثیرگذار بر مقابله با تهدیدات سایبری به ترتیب :

 فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی كاربران -1

 بومی سازی -2

 پدافند غیر عامل -7
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 فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی کاربران :   -5-1

 هر را ای ارزنده و محرمانه اطالعات ناخواسته بصورت خاص، اطالعات به رسیدن تا جستجو مسیر در مجازی فضای در كاربران

ـــت شـــیوه آموزش و خطر نوع این از كاربر نمودن آگاه صـــورت در كه دهد قرار دیگران اختیار در ناچیز چند  كار درس

 طبقه اطالعات مجموعه به اطالعاتی افزودن حین در كاربر كه دارد وجود امکان این. برد بین از را امنی نا نوع این توان می 

 وارد اطالعاتی پایگاه به را دیگری مخرب برنامه گونه هر یا و آلودگی ویروس، ناخواسته، بصورت مجازی فضای در شدده بندی

ــکاالت بروز باعث كندو  و حفاظت آموزش با همچنین و خطر از كاربر نمودن آگاه با نیز امر این و گردد ناپذیری جبران اش

 بدون. باشد می سازی ایمن قابل و پیگیری قابل فایروال، برنامه به تجهیز یا و مجازی فضای در استفاده از قبل ها داده پاكسازی

سان آموزش و آگاهی شک شنا سی و طراحی خاص های دوره طی كار  و شبکه های الیه شناخت مجازی، های شبکه مهند

شنایی ضافی بار ورود عدم پایدار، تجهیزات اندازی اه سبب تواند می الیه هر امنیتی های حفره با آ  اعتماد قابل و ناخالص و ا

 .شود مناسب دقت و سرعت با امن شبکه یک بودن

 بومی سازی در حوزه فناوری اطالعات   - 4

شورهای ساخته كه تجهیزاتی و ابزارها به دادن تکیه با شک بدون شد می بیگانه ك  برقرار را كامل امنیت توان نمی گاه هیچ با

ستگی امنیت فیزیکی الیه در زیرا نمود شته وجود واب سانی جمله از مختلف شرایط در و دا ستفاده سوء و اختالل امکان بروزر  ا

 داشت. خواهد وجود

 پدافند غیرعامل در حوزه سایبری  -5-3

 حوادث بروز امکان شده، ذكر موارد كلیه نمودن رعایت با حتی لذا نمود برقرار درصد صد را امنیت توان نمی گاه هیچ كه آنجا از

 غیرعامل دفاع. باشد می محرز غیرعامل پدافند اهمیت اینجا در لذا دارد وجود نشده بینی پیش تهدیدات و غیرمترقبه

 به انسانی نیروی به نیاز بدون المقدور حتی و شرایط ابزار، از استفاده با كه است هایی طرح و اقدامات تهدیدات، مجموعه واقع در

  دیگر سوی از و داده افزایش بحران زمان در را مجموعه دفاعی توان سو یک از اقداماتی نینچ گیرد صورت اتکا خود صورت

 (0).آورد فراهم هزینه كمترین با را دیده آسیب مناطق بازسازی امکان و كاهش را بحران پیامدهای

 ریسک های اصلی مرتبط با تکنولوژی اطالعات : -6
 

 و ارتباطی های سیستم های زمینه در مثال بطور رود می بشمار مختلف های زمینه در مشترک ای مقوله اطالعات امنیت امروزه

 می ،اینترنت امروزه جامعه در اطالعات تکنولوژی تاثیر بزرگترین .سالمت و تحصیلی های سیستم و بانکی و مالی ، كامپیوتری

شد و  CERT-Ro عنوان تحت رومانی در كه است نهاده بنا را كامپیوتری اورژانس پاسخگوی تیم جهانی سازمان دلیل همین به با

شده توسط  ENISAدر اروپا به  شر  شود. مطابق گزارش منت سال  CERT-Roشناخته می  صد از  5/12، 2217در  شور  IPدر های ك

سط ویروس های مختلف مورد حمله قرار گرفتند  سیب مرحله از رود می پیش تغییرات با تکنولوژی امروزهرومانی تو  تا پذیری آ

 .اقدام مرحله

 محیط یک كه رسید نتیجه این به اروپا كمیسیون مثال بطور است مهم بسیار مداخله و مانیتورینگ ، ضعف نقطه تخمین
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  .نماید مرتفع را تکنولوژیک اطالعاتی بالفعل های ضعف طریق این از كه كند ایجاد "ابری دامین " نام به را یکتکنولوژ

 و اساسی های ریسک به منجر آن به توجهی بی درصورت كه نمود مشخص را ریسک حاوی حوزه 12 توان می كل بطور

 :شوند خظرناک

 باشند داشته دسترسی مجاز دسترسی بدون محرمانه اطالعات به كه درصورتی اجتماعی شبکه. 

 شناسایی و امنیتی مباحث مدیریت به توجه بدون موبایل دستگاههای از استفاده 

 به  توجه عدمMalware .ها كه منجر به از دست رفتن اطالعات حیاتی می شود 

 آنها دستکاری و تخریب و اطالعات به نهایی كاربران دسترسی 

 حقوقی های شخصیت از جاسوسی 

 (2) خورده شکست و ناتمام های پروژه 

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد :  -7

 

 و افزاری ســخت های الیه افزاری، نرم و كاربردی های برنامه كه اســت ای گســترده ابعاد دارای اطالعات امنیت مقوله

 تامین و تهیه اندازه به شود می وضع سازمان در كه امنیتی قوانین بسا چه شود می شامل را امنیتی های روال و ها سیاست

ست اهمیت حائز باال قابلیت با افزارهای سخت شاره های الیه از هریک در نقص وجود. ا  با را سازمان یک امنیت شده، ا

 اجرای در تاثیرگذار عوامل از دیگر یکی نیز آن های پیچیدگی و فرهنگی هایخأل وجود همچنین نماید می مواجه خطر

 رخ مشابه های نمونه بررسی و مستمر آموزش كمک به توانند می سازمانها كه آید می شمار به امنیتی سیاستهای مناسب

سبت شده داده سوس بطور كه دیگری كمبودهای ازجمله. نمایند اقدام سازمانی مدیران آگاهی سطح افزایش به ن  مح

 مدیریت و امنیتی های مقوله نظارت و گذاری سیاست درخصوص كه سازمانهاست در پویا مركزی وجود شود می مشاهده

 .دهد انجام الزم اقدام و ریزی برنامه دست این از حوادثی

 قدردانی   - 7

سته از  تقدیربا  شای شکر  شهد جناب آقای غیور و ت سالمی م شگاه آزاد ا کته های كه با نمدیر گروه محترم فقه و مبانی حقوق دان

این مقاله همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام واكمال  و نددالویز و گفته های بلند ، صحیفه های سخن را علم پرور نمود

 ند.بوده ا علمی و پژوهشی
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