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 چکیده

 سيستم مدیریت امنيت اطالعات یان است. در جهان امروز، اطالعات کليدی ترین دارایی و سرمایه در جهت رشد و موفقيت هر سازما

( ISMS) – Information Security Management System  ابزاری است برای شناسایی، مدیریت و به حداقل رساندن احتمال

دیدات داخلی این تهدیدات مشتمل بر : ته .وقوع تهدیداتی که امروزه سازمانها بواسطه از دست دادن اطالعات خود با آنها رودرو می باشند

سازمان، تهدیدات خارجی سازمان، تهدیدات اتفاقی، تهدیدات ناشی از خطاهای عمدی و غير عمدی است. امروزه سازمانها بسياری از 

فرصتهای کسب و کار خود را به لحاظ از دست دادن اطالعات پر ارزش خود از دست می دهند. هدف اصلی این سيستم برقراری 

در دنيای امروز امری غير قابل ( ISMS) ز همين فرصتهاست.اهميت دوچندان سيستم مدیریت امنيت اطالعاتمكانيسمی جهت حفاظت ا

 .انكار می باشد

در این مقاله سعی شده تا ضمن معرفی سيستم مدیریت امنيت اطالعات ، انواع خطرهای تهدید کننده سيستم های اطالعاتی را معرفی و 

  . عات هر سازمان را اراهه نمودراهكار مناسب جهت حفظ امنيت اطال

 

سيستمهای مخاطرات ،  مدیریت امنيت اطالعاتامنيت اطالعات ،  هایاستانداردسيستم مدیریت امنيت اطالعات،  واژگان کلیدی:

 اطالعاتی
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 مقدمه 
 

ها ایجاد کرده است. این فناوری كرد سازمانها و عملرشد و گسترش روزافزون فناوری اطالعات، انقالبی را در ابعاد مختلف زندگی انسان

ژه اراهه خدمات مختلف به ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد تحول در انجام امور، به ویها و دولتهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانروش

های کسب و کار مطمئن است و به ندیاست. امروزه اراهه سرویس و داشتن توانایی پاسخگویی به انتظارها، یكی از نيازممشتریان شده

ای قوی، مؤثر و امن بسيار مهم است. کسب آمادگی کافی جهت مقابله یا اتخاذ تصميمات مناسب ها، داشتن شبكههمين دليل در سازمان

ری اطالعات، رهيافتی در مقابل حوادث فيزیكی، جراهم سایبری، اختالالت ناشی از تغييرات و غيره در هر دو الیه زیرساخت و کاربرد فناو

های اطالعاتی به یكی از مساهل مهم پيش رو و سازی شبكه و سيستمباشد. لذا امنناپذیر برای تضمين پایایی کسب و کار میاجتناب

  .ها تبدیل شده استهای عمده مدیران فناوری اطالعات سازماندغدغه

چارچوب قدرتمند جهت مدیریت اقدامات امنيتی است. باید اذعان داشت که سازی یک سازمان، ایجاد یک مهمترین اقدام در راستای امن

های حساس و استراتژیک سازی سازمان بدون لحاظ نمودن مساهل مدیریت امنيت و بسط و گسترش آن در سطح همة بخشامنفرآیند 

های اطالعاتی را و متناسب، محافظت از داراییهای امنيتی کافی سازمان ميسر نيست. سيستم مدیریت امنيت اطالعات با انتخاب کنترل

های امنيتی استاندارد به تمامی حل. به این ترتيب راهشودنماید و به این ترتيب به طرفين ذینفع اطمينان خاطر داده میتضمين می

ه موفقيت در سایة داشتن محيطی امن یاری شود تا سازمان را در جهت نيل بافزارها، ارتباطات و بسترهای آنها اعمال میافزارها، نرمسخت

  .کند

های امنيت اطالعات سازی به منظور مدیریت مخاطرهبا هدف تبيين شفاف راهكارهای امن (ISMS) سيستم مدیریت امنيت اطالعات

سازمانی و اطالعات درونکار و با عنوان ارزیابی، راهبری و پشتيبانی امنيت فناوری وهای کسبها در چارچوب مجموعه مخاطرهسازمان

تواند سازی سيستم لزوماً پشت سر هم نبوده و میسازمانی در یک سطح توافق شده مطرح شده است که مراحل طراحی و پيادهبرون

 ..همپوشانی داشته باشد

 

 امنیت اطالعات

( همچنين علم مطالعه  ۳:۳۱:۱ها )جعفری ، امنيت اطالعات عبارت است از حفاظت اطالعات و به حداقل رساندن دسترسی غير مجاز به آن

امنيت اطالعات حفاظت ) ۳۱۱۱روشهای حفاظت از داده ها در رایانه ها و نظام های ارتباطی در برابر تغييرات غير مجاز است )عبداللهی ،

قابليت جوابگویی ، اعتبار ، انكار از محرمانگی ، تماميت و دسترس پذیری اطالعات است. عالوه بر این ها سایر ویژگی ها از قبيل اصالت ، 

 .ناپذیری و قابليت اطمينان اطالعات نيز می توانند مشمول این حفاظت باشند

 

 مديريت امنیت اطالعات 

مدیریت امنيت اطالعات بخشی از مدیریت اطالعات است که وظيفه تعيين اهداف امنيت و بررسی موانع سر راه رسيدن به این اهداف و 

ای الزم را بر عهده دارد.همچنين مدیریت امنيت وظيفه پياده سازی و کنترل عملكرد سيستم امنيت سازمان را بر عهده داشته اراهه راهكاره

و در نهایت باید تالش کند تا سيستم را هميشه روزآمد نگه دارد. هدف مدیریت امنيت اطالعات در یک سازمان، حفظ سرمایه های )نرم 

اتی و ارتباطی و نيروی انسانی( سازمان در مقابل هر گونه تهدید )اعم از دسترسی غيرمجاز به اطالعات، افزاری، سخت افزاری، اطالع

(. و برای رسيدن به این هدف نياز به ۳۱1: ۳۱:1) دشتی،  .خطرات ناشی از محيط و سيستم و خطرات ایجاد شده از سوی کاربران( است

 هدف می باشد. اهكاری برای رسيدن به این یک برنامه منسجم دارد. سيستم امنيت اطالعات ر
 

مدیریت امنيت اطالعات بخشی از مدیریت اطالعات است که وظيفه تعيين اهداف ، امنيت و بررسی موانع سر راه رسيدن به این اهداف و 

 (۳:۳۱:1اراهه راهكارهای الزم را بر عهده دارد. )اسعدی شالی،
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 ISMS) ) سیستم مديريت امنیت اطالعات

متناسب با اهداف سازمان باشد. برای طراحی این   كی از وظایف مدیریت امنيت بررسی و ایجاد یک سيستم امنيت اطالعات است کهی

سيستم باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت. محاسبه ارزش اطالعات از نظر اقتصادی، بررسی خطرات و محاسبه خسارتهای احتمالی و 

ده از سيستم امنيت اطالعات، بررسی تهدیدات احتمالی و بررسی راهكارهای مختلف و انتخاب سودمندی استفا -تخمين هزینه

. مجموعه مراحلی که در طراحی یک (Pipkin, 2000) سودمندترین روش برای طراحی سيستمهای امنيت اطالعات ضروری بنظر ميرسد

 سيستم امنيت اطالعات در نظر گرفته می شود به شرح زیر می باشد:

شنایی با منابع اطالعاتی موجود در سازمان:مجموعه منابعی که یک سازمان در اختيار دارد شامل افرادی که در سازمان شاغل هستند، آ.۳

امكانات و سرمایه های مادی، اطالعاتی و که حوضه های کاری را مشخص می کند و سازمان را از سایر سازمان ها جدا می کند، ساختارها 

روی برق، ارتباطات و تبادالت اطالعاتی و غيره ... می باشد. بعالوه طراح سيستم باید با مجموعه الگوریتمها و نرم یک سازمان مثل ني

افزارهای سيستم اطالعاتی سازمان، امكانات موجود در سازمان و فرایند توليد و بازیابی اطالعات و کاربران این اطالعات آشنایی کامل 

ع مربوط به حوضه اطالعات یک سازمان موجب درك وضعيت و ميزان نياز به امنيت و چگونگی اعمال داشته باشد. آشنایی با مناب

 راهكارهای امنيتی مناسب با آنها خواهد شد. 

ارزیابی ارزش اطالعات: قيمت گذاری اطالعات به دو شكل قابل تخمين)محسوس( و غير قابل تخمين ) غير محسوس ( قابل محاسبه  .2

باید محاسبه شود. عالوه بر این ضروری است موجود در سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و هزینه توليد آن به هر دو شكل است. اطالعات 

ارزش هزینه توليد و هزینه توليد دوباره اطالعات در صورت تهدید امنيتی و از بين رفتن اطالعات محاسبه شود هزینه بازتوليد اطالعات 

و همچنين مقایسه آن با شامل نيروی انسانی، ماشين، تجهيزات و زمانی است که صرف جمع آوری و ورود و هماهنگی اطالعات خواهد 

هزینه ایجاد امكانات حفظ اطالعات مثل تهيه پشتيبان مناسب و بارگزاری به موقع اطالعات و همچنين هزینه نرسيدن به موقع اطالعات 

 در هر یک از این مدل ها موجب می شود مدیریت امنيت اطالعات سيستمی متناسب با ارزش اطالعات سازمان طراحی کند

(Pipkin, 2000.) 

هزینه فاش شدن اطالعات: مورد دیگری که باید بدقت مورد بررسی قرار گيرد هزینه فاش سازی اطالعات است اینكه چه اطالعاتی با  .۱ 

فاش شدن صدمات بيشتری به سرمایه های سازمان وارد خواهد کرد و به این ترتيب تعيين سطوح مختلف ارزش اطالعاتی و سازمان دهی 

عاتی و هزینه افشا سازی هر یک از سطوح اطالعاتی مسئله ای است که نباید در طراحی سيستم های اطالعاتی مورد و طبقه بندی اطال

 (. Pipkin, 2000)غفلت قرار گيرد
 

سيستم مدیریت اطالعات بخشی از سيستم مدیریت کلی و سراسری در یک سازمان است که بر پایه ی رویكرد مخاطرات کسب و کار قرار 

هدف آن پایه گذاری ، پياده سازی ، بهره برداری ، نظارت ، بازبينی ، نگهداری و بهبود امنيت اطالعات است . سيستم مدیریت  داشته و

امنيت اطالعات در مجموع یک رویكرد نظام مند به مدیریت اطالعات حساس به منظور محافظت از آن هاست.امنيت اطالعات چيزی فراتر 

اده یا عقد قرارداد با یک شرکت امنيتی است. در چنين رویكردی بسيار مهم است که فعاليت های گوناگون از نصب یک دیواره ی آتش س

 ( 1:۳۱:۱امنيتی را با راهبردی مشترك به منظور تدارك یک سطح بهينه از حفاظت همراستا کنيم. )پورمند ،

 

 خطرهای تهديد کننده ی سیستم اطالعاتی 

طالعات به دو دسته ی عمدی و غير عمدی تقسيم می شوند ، خطرهای عمدی خطرهایی هستند که خطرهای تهدید کننده ی امنيت ا

امنيت اطالعات سيستم را با برنامه ی قبلی و هدفی خاص مورد حمله قرار می دهند مثل خطر هكرها و خطرهای غيرعمدی خطرهایی 

د که این نوع خطر بيشترین ميزان خسارات را به سيستم اطالعاتی هستند که بر اثر اشتباهات انسان و نيروی کار به سيستم وارد می شو

 . وارد می کنند همچنين خطرهای ناشی از عوامل طبيعی مثل سيل ،زلزله،طوفان و... جزء تهدیدات غير عمدی به حساب می آید

د امنيت شبكه های اطالعاتی خود باشيم برای اینكه در سيستم ها بتوانيم خطرهای موجود را رفع کنيم قبل از هر چيز باید به فكر ایجا

این ایجاد امنيت ابتدا باید شامل اتخاذ سياست های امنيتی باشد.مواردی که یک سازمان برای پياده سازی یک سيستم امنيتی اعمال می 

 : کند به شرح زیر می باشد
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 تعيين سياست امنيتی .۳

 اعمال سياست های مناسب . 2

 نيت اطالعاتی بعد از اعمال سياست امنيتی بررسی بالدرنگ وضعيت ام . ۱

 بازرسی و تست امنيت شبكه ی اطالعاتی . 1

 ) ۳۱:1: ۳۱1بهبود روش های امنيت اطالعاتی سازمان )دشتی ،  . ۱

 

 (ISMS) مراحل اجرای سیستم مديريت امنیت و اطالعات

 :در یک سازمان طبق مراحل ذیل صورت ميپذیرد ISMS  اجرای 

 آماده سازی . ۳

 تعریف نظم مدیریت امنيت اطالعات  .2

 ایجاد سند سياست امنيت اطالعات  .۱

 ارزیابی مخاطرات  .1

 آموزش و آگاهی بخشی . ۱

 آمادگی برای مميزی. ۶

 کنترل و بهبود مداوم .۱

 

 شرايط الزم جهت طراحی سیستم امنیت اطالعات 

های مختلفی را بررسی نماید. در د مالحظات متعددی داشته و ریسککند بایهای امنيت اطالعات نظر میکه سازمانی به چالشوقتی

عنوان راهنما توان بهتوانند نقطه شروع بررسی را مشخص نمایند. استانداردهای خاصی را میسختی میمواردی سازمان و افراد درگير به

سه قدم ساده از داشتن سطوح امنيت اطالعات مناسب در  اصل وجود دارد که نباید نادیده گرفت. این ۱برای شروع کار استفاده نمود، اما 

 .کندسازمان اطمينان حاصل می

 

اطمينان : از سالمت اطالعات چه در زمان ذخيره و چه به هنگام بازیابی و ایجاد امكان برای افرادی که مجاز به استفاده از اطالعات  - ۳

 .هستند

در هنگام ارسال و بازخوانی آن باید از دقت و صحت برخوردار باشند و ایجاد امكاناتی در دقت : اطالعات چه از نظر منبع ارسالی و چه - 2

 .جهت افزایش این دقت ضرورت خواهد داشت

قابليت دسترسی : اطالعات برای افرادی که مجاز به استفاده از آن می باشند باید در دسترس بوده و امكان استفاده در موقع لزوم برای   -۱

 (۳۱:1مقدور باشند )اسعدی شالی ،این افراد 

 

 کشور ماسیستم مديريت امنیت اطالعات در 

در ایران نشده است و هيچ سازمان و ارگانی از ایران موفق به کسب گواهينامه ی الزم جهت  ISMSمتأسفانه تا کنون توجه چندانی به 

ت خاص خود هميشه مورد هجوم و دستبردهای اطالعاتی از استاندارد امنيت اطالعات نگردیده است حال اینكه کشور ما به لحاظ موقعي

طرق مختلف بوده که بعضا ضرباتی جبران ناپذیر را نيز متحمل گردیده . با توجه به این مسأله به نظر می آید لزوم استاندارد سازی در 

 .مبحث امنيت اطالعات در کشور ما یک نياز اساسی جهت حفظ محرمانگی و امنيت اطالعات است
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  نتیجه گیری 

سيستم امنيت اطالعات شاید پر هزینه و وقت گير به نظر آید اما با توجه به اهميت اطالعات در بقای سازمان وجود چنين سيستمی بسيار 

ضروری می نماید. اعمال چنين سيستمی برا ی هر سازمان الزم بوده و بسته به سطح اطالعات و ارزش اطالعات سازمان گستردگی 

 ی خواهد داشت. اما هرگز محو نخواهد شد. متنوع

کنند.نقاهص امنيتی بيش از آنگه ناشی از سيستم باشند، مهمترین مولفه هر برنامه امنيتی موثری افرادی هستند که آنرا اجرا و مدیریت می

ذشتته نشتان داده انتد تهدیتدهای     دهند.بيشتر مطالعات گافرادی که مدیریت سيستم را برعهده دارند و کاربران سيستم رخ می ٔ به وسيله

های تجارت الكترونيک اغلب بسيار مهمتر از تهدیدهای خارجی بوده اند.در بسياری از موارد مجرمانی که در نفوذ به سيستم داخلی سيستم

هدید داخلتی در  بوده اند یا دانش قبلی از سيستم داشته اند و یا شریک جرمی در داخل شرکت.مهمترین ابزاری که مدیریت برای کاهش ت

اختيار دارد آموزش کاربران داخلی سيستم و پرسنل مدیریت آن در مورد نتيجه اخالل در یكپتارچگی و امنيتت سيستتم است.بستياری از     

گيرند، اطتالع دارند.شترکت، بتا    های اطالعاتی جرم است و اخاللگران تحت پيگرد قانونی قرار میکاربران از این واقعيت که نفوذ به سيستم

 .تواند تا حد زیادی مانع آنها گردگاهی دادن به کاربران و ترساندن آنها از عواقب این اعمال میآ
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  منابع
 .:۳۱:  ۱1مجله شبكه، ش  "استانداردهای امنيت "(.۳۱:1دشتی، افسانه) -۳

ارك علمی ایران ، شماره چهارم ، اسعدی شالی ، عادله ، مدیریت سيستمهای امنيت اطالعات ، مجله الكترونيكی مرکز اطالعات و مد  -2

 . ۳۱:1دوره چهارم ، مرداد 

 .www.imi.ir/tadbir پورمند ، علی ، استانداردی برای امنيت اطالعات - ۱

 .۳:1جعفری ، نيما ، سيستم مدیریت امنيت اطالعات از طرح تا اصالح ، ماهنامه تدبير ، شماره  - 1

ی سرویسهای امن برای شبكه های کامپيوتری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی عبد اللهی ، محمد ، طراحی و پياده ساز  -۱

 .شریف

کورنگی ، حيدر علی ، پنجمين سمينار آموزشی شبكه علمی غرب آسيا ، دانشكده مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتی ،   -۶

 .۳۱:۱تيرماه 
Pipkin, Donald. L. (2000)." Information security" new jersey: Prentice Hall. 7- 
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