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 1يافرامنطقه يدهايتهد برابر در يبريسا دفاع در آجا رعامليغ پدافند يکارهاراه و فنون

  33ييمسلممسلم  ننييحسحس  وو  22آذرآذر  داودداود

  :دهيچک

 در ارزش بوا  اطالعوات  يمعنوو  و يماد تيمالک از حفاظت يمعن به يبريسا يفضا داتيتهد با مقابله

 جعول،  سورتت،  برابر در (،يافزار)نرم تاليجيد صورتبه ينظام و استيس چونهم يمختلف يهاحوزه

 برابور  در هاداده و اطالعات از حفاظت نيبنابرا است؛ گريد استفادهسوء نوع هر و يکارانداز از ف،يتحر

 شومار بوه  مهوم  مسئله کي شود، جاديا توسعه و ينوآور و رشد در ياختالل کهآن بدون دات،يتهد نيا

 اسوت،  شوده  يدفواع  مهوم  مسوئله  کي به ليتبد ياندهيزاف طوربه موضوع نيا حاضر درحال رود.مي

 و رانيمود  يبورا  يتو يامن هواي چوال   نيتريجد از يکي يبريسا داتيتهد با مقابله امروزه کهيطوربه

 اول اسوت.  شوده  متمرکوز  موضووع  دو يرو بحث يهاهدف مقاله نيا در شود.يم محسوب فرماندهان

 در ابتودا  رونيا از ها.آن با مقابله يکارهاراه دوم و ياانهيرا مراکز يهايريپذبيآس و داتيتهد شناخت

 ،ياتيو عمل محودوده  عمليوات،  مشخصوات  و اهوداف  اطالعواتي،  جنگ الگوي به فني، مسايل با رابطه

 پرداخته هاجنگ انواع ساير به نسبت سايبري هايجنگ هايويژگي ،يبريسا دفاع کي يهايازمندين

 برابور  در رعامول يغ پدافنود  فنون تعيين و آجا ياانهيرا مراکز يهابيآس شناسايي نيهمچن شود.يم

 دفاع و DOS حمالت اي،شبکه و افزارينرم هايفعاليت زمينه در خصوص به هاهک نفوذ و هاويروس

 اهوداف  عنووان بوه  يافرامنطقوه  يدهايتهد برابر در آجا ياانهيرا مراکز يبريسا دفاع در داده گاهيپا از

 جامعه با ياتوسعه ،يکاربرد نوع و توصيفي روش از استفاده با قيتحق نيا گرفت. ترار نظر دمَ يياجرا

 اسوت،  دهيو گرد نيوي تع 65 نمونوه  جامعوه  کوکران فرمول از استفاده با که نفر 140 حدود در يآمار

 مدارک و اسناد مطالعه و نامهپرس  مصاحبه، مانند ييابزارها از اطالعات يآورجمع منظوربه نيهمچن

 و توصويفي  آموار  رونود،  ليو تحل محتووا،  ليو تحل از استفاده با موجود هاييافته آمده، عملبه استفاده

 ريثازتأ يحاک هافرضيه  جينتا و گرفت ترار تحليل و تجزيه مورد  ختهيآم صورتبه انتها در و استنباطي

 يسازمان ساختار نيهمچن است تدايتهد برابر در يبريسا دفاع در عامل ريغ پدافند فنون يباال اريبس

 را مقابله ريثتآ نيشتريب که است يموارد سنسيلبا يهاداده گاهيپا از استفاده و يبوم يافزارهانرم ،يفعل

 داد. انجام يافرامنطقه داتيتهد برابر در توانيم دفاع طيشرا در

 

 .داده گاهيپا هک، روس،يو ،يبريسا دفاع ،يبريسا داتيتهد :يديکل گانواژ

                                                 
 است. شده هيته آجا دافوس در عنوان نيهم با  يمسلم نيحس ييراهنما استاد به آذر داود نامه انيپا از مقاله نيا  -1

 .09125078518 ت ت. davodazar@yahoo.com آجا دافوس علمي هيئت عضو و محقق  -2

 آجا. دافوس يعلم ئتيه عضو و محقق  -3

mailto:davodazar@yahoo.com
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  :مقدمه

 وابستگي علت به حدودي تا و بوده نظامي تدرت و ملي امنيت مهم محورهاي از يکي اخير هايسال در 1يبريسا دفاع

 در روپي  تهديدهاي با مقابله و فضا اين امنيت اطالعات، تبادل و توليد فضاي به ملي تدرت هايمولفه ساير شديد

 از برخورداري و نظامي مسايل ماهيت علت به نيز ايران اسالمي جمهوري ارت  است. گرديده مطرح سايبري دفاع تالب
 عنوانبه سو يک از نظامي مسايل حل جهت نظامي، مديريت در نيز ايعمده بخ  و آينده نبرد صحنه هايژگيوي

 و هابرگ و ساز اکثر در شده کارگرفتهبه نوين ابزارهاي از يکي عنوانبه ديگر سوي از و نظامي مديريت نگرش

 از مهمي بخ  رواين از دارد. حضور فضا اين در و هنمود استفاده يبريسا به يمبتن يهاسامانه از نظامي هايسامانه
 دليل همين به بود. خواهد گذارتأثير فضا اين در آجا دفاعي لکردعم بر تهديدها و هافرصت نظير محيطي عوامل

 مطرح مختلف هايشکل و هاصورت به معموالً سايبري دفاع است. دهيگرد مطرح آجا براي سايبري دفاع به پرداختن

 مهم هايويژگي از يکي است. سايبري دفاع در غيرعامل پدافند فنون دفاعي، هايبنديصورت اين از يکي که گرددمي
 در بحث مورد محيطي عوامل جمله از .باشديم حوزه اين در ايرايانه فناوري و علوم فني، هايزمينه از برخورداري آن،

 اهميت از دفاعي و امنيتي تدابير اتخاذ در سايبري تهديدهاي شناسايي و شناخت است. سايبري تهديدهاي حوزه، اين

 شناسايي و شناخت عدم علت به مختلف سطوح در ايرايانه هايشبکه از بسياري امروزه است. برخوردار خاصي
 از هم آن، بر عالوه ؛رنديگيم ترار سايبري حمله مورد و نبوده خورداربر منسجم سايبري دفاع از سايبري تهديدهاي

 و توليد فضاي که ايگونهبه اندديده جدي هايآسيب اطالعاتي نظر از هم و هاداده پايگاه و ايرايانه هايسامانه نظر

 با مقابله يکارهاراه يمعرف د.دار ازين آن شناخت به ابتدا يموضوع هر به ورود باشد.يم ناامن آنان اطالعات تبادل
 موضوع دو يرو مقاله نيا يمحورها نيبنابرا ؛است داتيتهد خود شناخت مستلزم زيچ هر از تبل ،يبريسا داتيتهد

 :گردديم متمرکز ريز

 آجا. ياانهيرا مراکز يهايريپذبيآس و داتيتهد شناخت اول
 ها.آن با مقابله يکارهاراه دوم

  :مسأله انيب

 ساختار نامتوازن حال نيع در و عيسر رشد و حاضر عصر در 2اطالعات يفناور يتيامن –ينظام کاربرد توسعه به جهتو با

 پرداخت و توجه که است شده بدل جهان در خطرناک و ريپذبيآس بالقوه نقاط از يکي به بستر نيا اطالعات، يفناور
 حفظ جهت در موجود يدهايتهد از بستر نيا يسازمصون منظوربه هدفمند و معقول مند،نظام حال نيع در و عيسر

 .طلبديم را امروزه مخاصمات و نينو يهاجنگ يفضا در تيامن

-به امکان صورت در و شرايط ابزار، از استفاده با که است هاييطرح و هااتدام دها،يتمه مجموعه واتع در غيرعامل دفاع

 افزاي  بحران زمان در را مجموعه دفاعي توان سو يک از ييهاماتدا چنين .رديگ صورت اتکاخود و هوشمند صورت

 فراهم هزينه کمترين با را ديدهآسيب مناطق بازسازي امکان و داده کاه  را بحران پيامدهاي ديگر سوي از و داده

 از استفاده اي و هاهک ها،روسيو برابر در مشخص فنون از استفاده رينظ غيرعامل پدافند هايطرح حقيقت در سازد.مي
 3DOSيهاحمله برابر در ياساس فنون از استفاده تينها در و هاداده از محافظت يبرا متفاوت يهاروش و هاراه

                                                 
1 Cyber defense  

2 Information Technology 

  Denial Of Service  3=يرسان خدمات کردن بيتکذ اي کردن رد
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 جهت صلح زمان در که فرصتي به توجه با گردند.مي اجرا و تهيه صلح زمان در و تهاجم مراحل انجام از تبل همواره،
  گردند. لحاظ هاطراحي متن در دهايتمه تبيل اين ستيورضر گرددمي فراهم هاييطرح چنين تهيه

 جهوت  بوار خشوونت  کارهاي انجام براي ابزاري عنوانبه يا اسلحه يک عنوانبه هاانهيرا از استفاده يمعنبه 1سايبر جنگ

 و ردگيو موي  انجوام  آرمواني  يا سياسي کارهاي تصد به سايبر جنگ .است کشور يا گروه يک عقيده تغيير يا ترساندن
 تورار  هودف  مورد را ضروري هايسرويس ارتباطات، ونقل،حمل انرژي، ،ينظام مراکز مانند حياتي تأسيسات و هامکان

 کند.مي استفاده خرابکارانه اعمال اين انجام جهت بسترهايي عنوانبه ياانهيرا هايشبکه از و دهدمي

 چند هر عظيمي اختالالت توانندمي حياتي و حساس مراکز ساير و نظامي سِروِرهاي انداختن کار از با ميان نيا در
 در پدافند مورد در منظمي و مدوّن هايبرنامه همواره بايد مسلح نيروهاي بنابراين ند.ينما ايجاد نبرد صحنه در موتت

 و اتاطالع ربودن در سعي 2نتاستاکس چون هاييويروس با ما دشمنان کهطورهمان تا باشند داشته يبريسا حوزه

 يپ هاحمله نيا برابر در لزوم موتع در زين ينظام مراکز بودند کرده را کشور ايهسته سانتريفوژهاي در خرابکاري
 اتدام آن رساندن حداتل به اي دفاع به نسبت دشمن يسو از ياتدام گونه هر از تبل و داده انجام را الزم يهاينيب

 ند.ينما

 از پشتيباني و اداري ،عملياتي استفاده و ايرايانه مختلف هايشبکه از رداريبرخو با ايران اسالمي جمهوري ارت 
 است: واجهم فضا اين در زير هايچال  با رواين از نمايد،مي استفاده اطالعات تبادل و توليد فضاي از عمالً ها،رايانه

 .آجا در رايانه فنون و علوم عرصه در باال فناوري به نياز -1

 .آجا در سايبري دفاع حوزه در هاتسمت و هابخ  هايوليتمسئ بودن نامشخص -2
 .آجا سايبري دفاع حوزه در غيرعامل پدافند فنون بودن ناشناخته -3

 سايبري فضاي از عمالً که آجا از هاييبخ  به سايبري دفاع حوزه در غيرعامل پدافند فنون نيافتن گسترش -4

 نمايند.مي استفاده

 ور به رو مسئله اين با فضا نيا از يبرداربهره جهت ايران اسالمي جمهوري ارت  شده وانعن موارد به توجه با بنابراين

  است. نشده ارايه و نبوده مشخص آجا در سايبري حوزه در عامل غير پدافند فنون که است بوده

  :تحقيق اهميت و ضرورت

 ق:يتحق تياهم
 نيا از هم آجا وند،ريم  يپ خود امور تمام کردن ياانهيرا سمتبه هاارگان تمام که يکنون شرفتيپ به رو يايدن در

 شدن ليتبد با طرف کي از است، لبه دو يچاتو کي مانند شرفتيپ نيا که داشت نظر در ديبا اما ست؛ين يمستثن امر
 ختلم با گريد رفط از و شونديم ليتسه کارها "يعصب شبکه" کي مانند به نينو ارتباطات و اطالعات يفناور ساختار

 فلج باعث ستا ممکن افتادن، کار از صورت در يحت و شوديم مختل کارها آن، به يوابستگ زانيم به آن، کار شدن

 تمام بتوان ات شد يتو يروين کي به مجهز ديبا يبريسا دفاع انجام يبرا پس گردد. زين سازمان اي کشور آن شدن
  رد.ک محافظت را يپدافند و يآفند از اعم ارت ، يساختارها

 و اندازه لحاظ از حمله نيا .برد نخواهد ادي از يالديم 2006 سال بهار اواخر در را ياستون به يبريسا حمله ا،يدن

 بيآس و غارت معرض در اطالعات جنگ، نيا در داد. هشدار ايدن يهاملت تمام به و بود نشده ينيب يپ محدوده
 اما ترساده اريبس يبريسا ارت  .شود مجهز يبريسا دفاع يهاحسال به ما کشور که شود اتخاذ يريتدب ديبا و هستند

                                                 
4 cyber  warfare  

2 Stuxnet 
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 نيبنابرا .دارند را تانک مانند يسنت يهاسالح نهيهز از يبخش تنها هاآن يهاسالح و است ينظام ارت  از تريتو
 جنگ اعالن ينوع به دهند،يم انجام يقيطر هر به را يکشور ياطالعات يهاستميس به حمله که ييهاگروه اي کشورها

 با مقابله جهت الزم تدابير و هااتدام راه اين در و است تيبا و تيب تا بمب و گلوله از جنگ تکامل قتيحق در و اندکرده

 است: اهميت داراي زير هايجنبه از تحقيق اين جهت همين به دارند نظر دمَ را سايبري هايحمله
 اي.فرامنطقه نيروهاي سايبري تهديدهاي اساس بر ينظام حوزه در يبريسا جنگ تيماه نييتب -1

 آجا. سايبري حوزه در غيرعامل پدافند هايروش و هاراه شناخت -2

  سايبري. دفاع حوزه در عامل غير پدافند فنون حوزه در آجا يبريسا دفاع حوزه ييشناسا -3

 ق:يتحق ضرورت
 در که است ياحوزه يبريسا يفضا ند.کيم حمله به تادر را يکس هر که است يبريسا جنگ جوالنگاه يبريسا يفضا
 و شده هشبک يهاستميس قيطر از اطالعات تبادل و اصالح ره،يذخ يبرا يکيالکترون اي يسيمغناط فيط از آن

 يهاتيفعال متما شامل و است نترنتيا از فراتر يبريسا يفضا پس کند.يم استفاده کپارچه،ي يکيزيف يساختارها

 فيحر کي و شوديم جعل و پنهان يآسان به تيهو فضا نيا در شود.يم کشور تمام اي بخ  شده شبکه يتاليجيد
 شتريب يريپذبيآس باعث يفناور يهاشرفتيپ است. حمله مسئول يگريد کس انگار که کنديم وانمود يطور رکيز

-ناتوان شوند، يامنظ يساختارها و کشور "يعصب ستميس" هاانهيرا اگر که: چرا شوديم يبريسا يهاحمله مقابل در

 توانديم بلکه د؛ريگينم صورت هکر نوجوان عده کي توسط تنها ديتهد نيا است. کشور کردن فلج يمعنابه هاآن يساز
 رياج م،يمستق صورتبه يامنطقهفرا اي يستيترور يهاسازمان و تکارانيجنا شده، کيتحر مغرض يهاگروه جانب از

 در هيثان چند در ار يهدف توانيم و است يمعنيب مرز و فاصله ديتهد نيا در رد.يگ صورت ياانهيرا سربازان اي شده

 يهايفناور است. کرده دايپ ضرورت اريبس رياخ يهاسال در مشکل نيا به توجه داد. ترار حمله مورد ايدن گريد سمت
 دارند کشورها  ارت تدرت به يدج يهابيآس جاديا ييتوانا ياريبس و نديآيم دستبه راحت و آسان نسبتاً يبريسا

 تارتباطا و هاکنترل ،هافرمان تطع تدرت، يژنراتورها افتادن کار از باعث توانديم يبريسا ديتهد کي مثال عنوان)به

 ها،لوله خط ارانفج ،ياهسته يرآکتورها شدن ذوب ماها،يهواپ سقوط و تطارها شدن خارج خط از ،ينظام يهاستميس
 موارد خصوص در غيرعامل پدافند هايروش و سايبري تهديدهاي حوزه در رواين از شوند(. ... و هاسالح افتادن کار از

 : است نشده انجام تحقيقي تاکنون زير

 سايبري. دفاع در غيرعامل پدافند فنون شناخت -1

 نيروهاي يدهايتهد با قابلهم در سايبري دفاع در غيرعامل پدافند هايروش کارگيريبه هايچال  و مسايل حل -2

 اي.فرامنطقه

 آجا. ايرايانه مراکز يبريسا يدهايتهد ييشناسا -3

 ديتول و تبادل يافض تيامن بتوان آن جينتا بر هيتک با تا گردد انجام تحقيقي خصوص اين در دارد ضرورت رو اين از

 يدهايتهد ودنب يجد متوجه که گردديم دايهو يزمان پژوه  نيا ضرورت داد. ارتقا آجا يهاسامانه در را اطالعات

 م.ينسپار يفراموش به يانگار ساده با راآن و ميباش بريسا حوزه در موجود

 :تحقيق تسؤاال
  :که گرددمي مطرح گونهاين تحقيق اصلي سؤال مطروحه، موارد به توجه با 

 باشد؟ بايد گونهچ يانطقهفرام يدهايتهد برابر در آجا ياانهيرا مراکز از يبريسا دفاع در رعامليغ پدافند فنون

 :تحقيق يفرع سؤاالت
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 يدهايتهد برابر در آجا ياانهيرا مراکز يبريسا دفاع در 1هاهک نفوذ و هاويروس برابر در رعامليغ پدافند فنون -1
  باشد؟ ديبا چگونه يافرامنطقه

 يافرامنطقه يدهايتهد برابر در آجا ياانهيرا مراکز يبريسا دفاع در 2هاداده از محافظت جهت رعامليغ پدافند فنون -2

 باشد؟ ديبا چگونه
 يافرامنطقه يدهايتهد ربراب در آجا ياانهيرا مراکز يبريسا دفاع در DOS ها حمله برابر در رعامليغ پدافند فنون -3

  باشد؟ ديبا چگونه

  :هافرضيه

 برابر در آجا ياانهيرا زمراک يبريسا دفاع در هاهک نفوذ و هاويروس برابر در رعامليغ پدافند فنون کارگيريبه -1
 دارد. تاثير يافرامنطقه يدهايتهد

 يدهايتهد برابر در جاآ ياانهيرا مراکز يبريسا دفاع در هاداده از محافظت در رعامليغ پدافند فنون کارگيريبه -2

 دارد. تاثير يافرامنطقه

 يدهايتهد برابر در آجا ياانهيرا مراکز يبريسا دفاع در DOS يهاهحمل برابر در رعامليغ پدافند فنون کارگيريبه -3

 دارد. تاثير يافرامنطقه

 ق:يتحق روش و نوع

 .ختهيآم کرديرو با (يانهيزم ي)مورد توصيفي
 اطالعات يآورجمع به مدارک و اسناد و منابع مطالعه و مصاحبه از استفاده با کرد خواهد تالش محقق پژوه  نيا در

 آجا رعامليغ پدافند فنون خصوص در قيتحق گريد انيب به بپردازد. يبريسا دفاع در آجا رعامليغ پدافند فنون ونراميپ

 .است يمورد ،يانهيزم قيتحق روش پس باشد.يم يبريسا دفاع در

 :نمونه و يآمار جامعه
 و هادانشگاه در يانهرا اساتيد رايانه، هايبخ  مديران و ارشد کارشناسان از است عبارت تحقيق اين آماري جامعه 

 باشد.مي نفر 140 حدود در آماري جامعه تعداد آمده عمل به بررسي با که تابعه نيروهاي و آجا نظامي فرهنگي مراکز

 باشد.يم نفر 65 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم که

 اطالعات: يآورگرد ابزار و روش

 تفادهاس و کتب مدارک، و ناداس ابزار از استفاده با يدانيم و ياکتابخانه مطالعات ق،يتحق نيا در هاداده يآورجمع ابزار
 در است. لميع تحقيق يک فرآيند اساسي مراحل از يکي اطالعات آوريجمع باشد.يم يدانيم صورت به نامهپرس  از

  محقق دانيمي روش در است. تهجس بهره نيز ميداني و ايکتابخانه يهاروش بر عمده تمرکز از محقق پژوه  اين
 عيتوز با وه پژ اين در نيهمچن است شده فراهم را قيتحق يذهن اتيادب مصاحبه، قيطر از اطالعات گردآوري براي

 است. دهيگرد آوريجمع ار تحقيق اين نياز مورد اطالعات ،هاآن از يآورجمع و نمونه حجم اعضاء نيب در نامهپرس 

                                                 
1 Hack 

2 Data 
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  :ينظر يمبان

 :يبريسا داتيتهد

 تردهيچيپ را يبريسا يندهايفرآ در دفاع کار بدخواه، فعاالن و ارتباطات و اطالعات يفناور شرفتيپ عامل دو از يبيترک

  سازد.مي

  :کنديم کمک امر نيا به مشترک نکته سه

 امور  نيو ا و شوديم مبادله يبريسا يفضا در يمعنو و يماد يهاارزش ياندهيفزا طوربه امروزه :هاارزش ييجابجا (1

 .کنديم جلب خودهب را کارانطمع توجه ناخواه اي خواه

 يهابخ  در ه)چ است گسترش حال در ايندهيفزا طوربه يمجاز يفضا به يدسترس به ازين امروزه باز: يهاستميس (2

 روزمره يزندگ در که دريگمي انجام يحمل تابل هايدستگاه همان قيطر از غالباً توسعه نيا و (،يخصوص چه و يدولت

 داتيتهد انواع زمانهم دهند،مي  يافزا را ارتباط امکان کهيرحالد يليوسا نيچن همراه. تلفن مانند شود،مي استفاده

 ورود ريمس کي بدافزارها يبرا کنند، کرک اي ييرمزگشا را يدستگاه هکرها کهيهنگام دربردارند: زين را ديجد يتيامن

 .دانکرده جاديا شبکه کل به آسان

 تدرت اگر اما اند،بوده سکه کي يرو دو شهيهم دفاع و حمله :داتيتهد يکيتکنولوژ يدگيچيپ و توسعه شرفت،يپ (3

 حوال  در روزهبو  روز بدخواهانوه  هواي تيو فعال آمود.  خواهد فرود رو همان به شهيهم سکه ابد،ي يافزون يگريد بر يکي

 هواي دولوت  تيو حما تحت هايگروه و ياسيس يهکرها ،ياانهيرا ميجرا ايحرفه هايسازمان هستند. شدن تردهيچيپ

  يپو  هوا شورکت  يتيامن هايميت منابع و هامهارت از موارد يبرخ در و اندشده ترشرفتهيپ يتکنولوژ لحاظ به بيرت

 سوال  5 در جوه، ينت در کننود. موي  افتيدر يکالن پول دهند ترار نفوذ مورد که يدستگاه هر يازا در هکرها اند.افتاده

 هوا روسيو نيا اغلب است. شده ترمشکل اريبس هاروسيو يابيرد امروزه .نداشده تردهيچيپ و هدفمند حمالت ذشتهگ

 (11:1385،ياانهيرا يهاشبکه تيريمد ).باشد داشته يمال سود که دزدندمي را ياطالعات

 :ياتيعمل محدودة

 ديو با ولوي  نيست. مرز داراي نيز سايبري جنگ بنابراين نمود. تصور يياجغرافي محدوده تواننمي سايبري فضاي براي

 نيز ريسايب فضاي عمل در و است حقيقي دنياي با سايبري فضاي مستقيم مقايسه علت به تجسم اين که داشت توجه

 از روانوي،  اتيعمل تا گرفته مخابراتي پارازيت توليد از است، گسترده بسيار سايبري عمليات محدوده .است مرز داراي

 هسوتند،  اطالعواتي  منوابع  تهديودات،  ياصول  هدف نهايتاً ولي ايميلي. بمباران تا گرفته سايت يک وب صفحات تغيير

 اطالعواتي  هايزيرساخت همانا سايبري عمليات بستر بنابراين گيرد. ترار مخاطره مورد دشمن ملي امنيت که نحويبه

 خوود  اءاشي دربرگيرندة تواندمي ولي است دشمن منابع حدود در شخصم طوربه ريسايب عمليات محدودة .باشندمي

  باشد. وابسته ريغ يا وابسته عوامل ديگر سايبري محدوده در يا و باشد نيز کننده حمله

 در مشکل بروز عمليات، محدوده نادرست انتخاب با که باشيم داشته مدنظر را نکته اين بايد عملياتي محدوده مورد در

 کنيد تصور است. سايبري مرزهاي تداخل و نزديکي علت به اين است. محتمل نيز کننده حمله خود ايبريس محدوده

 آن ييکوارآ  آمودن  ينيپوا  موجب نهايتاً و نمايدمي اينترنتي سايت يک به تهاجم به مبادرت سايبري کننده حمله که
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 جغرافيائي محدوده سرورهاي از يکي و است هبود اصلي سرور 1انهدام سايت، آمدن پائين از هدف ولي ،گرددمي سايت

 ثبت خدمات بودن نامتمرکز و انتشار با ويژهبه مشکل اين است. بوده عملياتي محدود در ناخواسته طوربه کننده حمله

 .است رايج و محتمل بسيار باند پهناي هيارا و اينترنتي آدرس ثبت وب، فضاي ميزباني دامنه،

 (.(Dinstein,2001:101 :برد نام ليذ موارد از توانيم سايبري، عمليات هايحدودهم از ييهانمونه عنوانهب

 ها(.ماهواره ها،سوئيچ روترها،) شبکه بسترساز اشياء •

 .(وب بر مبتني اطالعاتي هايپايگاه وب، هايسايت) وب عناصر •

 .سايبري فضاي در حال و گذشته عنصر ترينرايج عنوانبه ايميل •

  :کننديم ديتهد يکسان چه
 و حيتفر عنوانهب هک آماتور و نوجوان يهکرها طرف از اول .ديآ وجودهب توانديم گروه چند طرف از يبريسا داتيتهد

 ياحرفه کننده هاستفادسوء و کننده ديتهد کي به ليتبد خود يمدت از پس يول کننديم شروع را کارنيا يسرگرم
 صورت آن يکارآمدنا اثبات و سازمان به زدن ضربه يبرا که ياخراج اي يناراض ندانکارم يسو از دوم .شونديم ليتبد

 ترار رتبا ارياخت در راآن يمعنو تيمالک و کنندمي منتشر را حساس اطالعات که هستند يکسان سوم گروه رد،يگيم

 نيمأت يراحتهب را خود شروعم ريغ و يماد منافع تا کنندمي شرکت نيآنال هاييکالهبردار در کهنيا اي و دهندمي
 زنند.يم کارنيا به دست ينظام اي (کيپلماتي)د ياسيس مقاصد با که هستند يکسان چهارم گروه باشند. کرده

 کنند،يم عمل يارفهح و مؤثر ،يتو اريبس کهآن رغميعل رايز ؛ديآيم وجودبه گروه نيا جانب از داتيتهد نيترخطرناک

 نيا از که ياادهاستفسوء متوجه هامدت تا است ممکن شما و گذارنديم جاهب خود از را ردپا نيکمتر لزوم درصورت
-يم يبنددسته ريز يهاتالب در يکيتکن اهداف و ييتوانا لحاظ از کنندگانحمله نيا .دينگرد شود،يم شما از هيناح

 :شوند

 داخول  بوه  و بگوذرد  شبکه يک امنيتي موانع سد از دبتوان خود دان  با که کسي هر : 2سفيد کاله نفوذگران گروه (1

 متخصصين سفيد کاله هکرهاي خوانند.مي سفيد کاله هکر يک را ندهد انجام ايخرابکارانه اتدام اما کند پيدا راه شبکه

 .ددهنمي گزارش مسئوالن به و کنندمي پيدا را شبکه امنيتي هايسوراخ که هستند ايشبکه

 وارد دارنود  که دانشي با که هستند هاييآدم افراد اين گويند.مي هم 4کراکر گروه اين به :3سياه هکال نفوذگران گروه (2

 د.نپردازمي غيره و ويروس کردن پخ  يا و کردن جاسوسي يا و اطالعات کاريدست به و شده خود ترباني کامپيوتر

 ايون  بوه  نفوذگرهاسوت.  از گوروه  ايون  عمول  حوزه توصيف کار ترينسخت شايد : 5خاکستري کاله نفوذگران گروه (3

 .دهستن گذشته تعريف دو وسط حد نفوذگرها از گروه اين گويند،مي هم 6واکر بعضاً نفوذگرها

 و آزار و کاريخراب به افزار نرم چند با فقط که هستند سواديکم هايآدم افراد اين : 1صورتي کاله نفوذگران گروه (4

 (78:1390،يمحمد و يروغ).دکننمي اتدام بقيه اذيت

                                                 
1 Crash 

2 White hat hackers 

3 Black hat hackers  

4 Cracker 

5 Gray hat hackers  

6 whacker 
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  :يبريسا جنگ يکل يالگو

 يسنت يهاجنگ از اعم آن يالگو که ديد ميخواه ،يبريسا جنگ اتيعمل محدوده به توجه با انهيگرا واتع مدل کي در

 و ياانهيرا جنگ ،ياشبکه جنگ عمده بخ  سه از يبريسا جنگ کي واتع در بود. خواهد يکيالکترون و ياشبکه

 ،ياچندرسانه يهاجنگ از: عبارتند ياشبکه جنگ ياصل يهاحوزه است. شده ليتشک کنترل و يفرمانده جنگ

 و دهديم رخ يجهان اي يمحل ياطالعات طيمح در معموالً ياانهيرا جنگ ... و يروان ،ياتتصاد ک،يپلماتيد ،يفرهنگ

 که است کنترل و يفرمانده جنگ ،بخ  نيمهمتر مدل نيا در است. اطالعات بر ب(يتخر اي ي)آگاه تسلط آن هدف

 از بخ  نيا شوند.يم محسوب آن از ييهابخ  ريز تنها مرسوم، يکيزيف يهاجنگ اي )جنگال( کيالکترون جنگ

 بيتخر ،يکيزيف بيتخر اطالعات، تيامن ،يروان اتيعمل ،ينظام بيفر ک،يالکترون جنگ است: شده ليتشک ريز ياجزا

 (46 :1384 ف،يشر شگاهي)اند .يکيزيرفيغ

 است: ريز يهامولفه يدارا و است جيرا دفاع و حمله همان عملکرد نحوه مدل نيا در

  زه:يانگ

 داراي ديبع مراحل صورت،اين درغير باشد. ميرمستقيغ اي ميمستق مشخص ةانگيز داراي بايد کننده حمله شک، بدون

 .بود نخواهند منطقي پايه و بستر

 هدف:

 مکون م هدف ناميم.مي هدف را آن که است چيزي همان اين گردد.مي مشخص عمليات دهمحدو انگيزه، به توجه با 

 در اشد.ب محلي شبکه يک در سيستم يک کوچکي به يا و باشد کشور يک در نيرو توزيع شبکه ةگستر و بزرگي به است

 در که هدف يک ي،سايبر عمليات در .است کننده تعيين هدف ارزش بلکه ؛نيست مهم هدف کوچکي و بزرگي جانيا

 .باشد داشته خاک لومترهايک از بيشتر و تربزرگ ارزشي داراي تواندمي است کوچک بسيار فيزيکي شکل

  اطالعات: يآورجمع

 رود،مي دست از منابع و نيرو فقط اطالعات بدون پذيرد. صورت يآگاه با بايد سايبري چه و فيزيکي چه عملياتي، هر

 عنوانبه دشمن سايبري عناصر از اطالعات کسب ابد.ييم افزاي  دشمن براي شناسائي و رديابي احتمال کهآن ضمن

 مفهوم به سايبري اهداف از اطالعات آوريجمع کارشناسان، ديد از است. توجه مورد سايبري عمليات از بخ  مهمترين

 سايبري ايمني با نحويبه که است هدف از جنبه هر مفهوم به اطالعات جااين در است. عمليات کل از درصد 50 انجام

 مبتني هايسرويس خصوصي، و عمومي هايدامنه اسامي ، 2اينترانتي/اينترنتي هايآدرس و هابلوک :باشد ارتباط در آن

 هواي سيستم دسترسي، کنترل و امنيتي هايمکانيسم ها،شبکه و هاسيستم معماري (،TCP/IP) اينترنت پروتکل بر

 کنکاش و وارسي شناسائي، شامل اطالعات يآورجمع . ... و تصديق هايمکانيسم تلفن، هايشماره رديابي، و شناسائي

 .(248:1390ستان،ي)ج شود.يم

  ضعف: نقاط

                                                                                                                                                                       
1 Pink hat hackers 

2 IP Addresses 
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 تورين سواده  بخو   اين شود.مي آغاز مرحله نيا شد، کامل هدف سايبري ماهيت درباره کننده حمله اطالعات وتتي 

 قطف و نبوده دشوار چندان افزارينرم و افزاريسخت عيوب تعيين هدف، تمشخصا دانستن با است. عمليات تسمت

 است. يتطع حمله انجام برسد، ايمرحله چنين به دشمن اگر است. الزم زمان

  نفوذ:

 سايبري ملياتع رديابي، هايمکانيسم از آگاهي با و آمده دستبه اطالعات گرفتن نظر در با و ضعف نقاط تعيين از پس

 خوود  بوه  را بيشوتري  زموان  ولوي  است عمليات پاياني بخ  اگرچه مرحله، اين .شوديم آغاز هدف به فوذن جهت در

 .است متعدد هايتسمت داراي زيرا دهديم اختصاص

  :يبريسا جنگ يهايژگيو

 اعودتاً ت جنوگ  نووع  هر در اصلي انگيزه مثالً ؛هستند هم شبيه کامالً جهات برخي از سايبري جنگ با فيزيکي جنگ

 در دونب دشمن نمودن فلج حقيقت در .بود خواهد دشمن به زيان و ضرر آوردن وارد هدف لذا و است منابع تصاحب

 است ناي سايبري جنگ هايويژگي شناخت براي روش بهترين رسد.نمي نظربه معقول چندان آن منابع گرفتن اختيار

 منظوور  نيو ا يابور   .(24:1390ا،ين)حافظ نمائيم. تفکر يسايبر صرفاً و شتهبردا ميان از را فيزيکي تجسم و تصور که

 م:يکنيم يبررس سايبري جنگ يهايژگيو کنار در را هاجنگ انواع ديگر يژگيو

  دور: راه از حمله
 راه از گيرينتيجه و اجرا طراحي، تابليت فيزيکي، جنگ خصوصهب و هاجنگ انواع ديگر با سايبري جنگ تفاوت اولين

 منشوا  بوودن  متفاوت از موضوع اين که است طبيعي و نداريد فيزيکي حرکت به نيازي سايبري حمله ايبر است.1دور
 پخو   دنيوا  تمام در توانندمي حمله نقاط و سربازها يبريسا يدرفضا گردد.مي ناشي حقيقي يفضا و سايبري فضاي

 (79:1390،ي)غرو .شوند

  :يابيرد و ييشناسا در يدشوار

 اصلي منبع رديابي و شناسائي عمالً دارد، وجود سايبري فضاي در ارتباطي هايپروتکل اتذ رد که صييخصا سبب به

 ناديده را سايبري مرزهاي مساعي تشريک خصوص، اين در اگر حقيقت در است. غيرممکن گاهي و دشوار بسيار حمله،

 فيلود  تغيير که ديد ديخواه نمائيد هتوج IP نديسرآ تالب به اگر ،مثال عنوانبه است. غيرممکن شناسائي نگاريم،أيب

 أمبد بنابراين .است مقدور مبتدي بسيار کاربران توسط حتي و سادگي به شبکه در بسته تزريق سپس و 2أمبد آدرس

 )همان(.3ماند خواهد مبهم و ناشناس

  انتقال: در تيمحدود

                                                 
1 Remote 

2 Source Address 

 ديتهد با مقابله و ديتهد ييشناسا يمحور ديتهد کرديرو توجه نيمهمتر يول دارد رانهيشگيپ جنبه تيامن بر ديتاک بر عالوه ،يمحور ديتهد کرديرو در نيمولف نظر به 3

 باشدمي تياهم يدارا رانهيشگيپ ريتداب و هااستيس زين ندهيآ يدهايتهد در و است
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 سورعت،  ر)نظيو  آن به وابسته عوامل و انتقال ،موجود ارتباطي هايپروتکل به سايبري فضاي فعلي وابستگي سبب به

 را بکهش تمام چسبي چونهم TCP/IP هستند. روبرو پروسه اين در محدوديت چال  با ( ... و اعتبار کيفيت، حجم،

 .است ييهامحدوديت و نواتص داراي چسب اين ولي است نموده متصل همبه

  است: تيامن جنبه سه هر متوجه ديتهد

 از يکي تهديد سايبري، جنگ در .دارد انسان زندگي فيزيکي هايجنبه تهديد در سعي ندهکن حمله فيزيکي، جنگ در

 و سوايبري  عنصر تهديد موجب (، 3بودن دسترس در و 2تماميت و صحت ،1محرمانگي :يعني) اطالعات، ايمني جنبه سه

 .گرددمي آن با مرتبط اشياء

 هدف: اندازه

 با رعناص بزرگي سايبري، هايجنگ در ولي است. اهميت با العادهوقف فيزيکي هايجنگ در هدف کوچکي و بزرگي 

 بوه  فيزيکي هايجنگ در داشت. مدنظر را هاآن سايبري اندازه بايد و نيست مقايسه و فهم تابل هاآن يکيزيف بزرگي

 و ايبريسو  ظرن از) اساسي و مهم اهداف بايد سايبري جنگ در ولي هستند، تربزرگ جغرافيائي مناطق تخريب دنبال

 در بزرگي نق  ولي باشند ناچيز بسيار فيزيکي نظر از است ممکن اهداف اين داد. ترار هدف را (فضا نيا در هاآن نق 

 .نمايند ايفا سايبري فضاي

  حمله: انتشار

 توانود موي  سايبري حمله ولي است دشوار بسيار گردندمي آغاز محل چندين از که فيزيکي تحمال راهبري و هدايت

 کوه  Mini-DDos و DDos، DRDos سوايبري  حموالت  نظيور  پوذيرد.  صوورت  (کانال)منبع نچندي از سادگيبه

 .هستند اجرا تابل نقطه - هزار ده ،هزار ،صد -چندين از زياد يرگذاريثتأ و سادگيهب

 نه:يهز

 و عوامل که است سايبري فضاي بارز خصوصيت اين و است بيشتر سايبري جنگ از حقيقي جنگ هزينه شک بدون 

 .هستند ترارزان و ترالوصولسهل عناصر

 :يريپذتيمسئول

 کشورها دارد،ن وجود سايبري دعاوي ايجاد و مبارزه براي الملليبين توافق مورد و مشخص ،مدون توانين کهييجاآن از 

 .(sami,2002:157) .کنندمي خالي شانه خود سايبري حمالت مسئوليت بار زير از سادگيبه

 و ليدک يک فشار با گاهي است. حقيقي هايجنگ از ترساده مراتب به سايبري جنگ هدايت و راهبري ساده: ياهبرر

 نشينيعقب يا داد گسترش را نيروها ،داد ترار دفاع يا و حمله موتعيت در راآن توانمي سايبري شيء يک به اشاره يا

 .نمود

  ان:يپا و شروع

                                                 
1 Confidentiality 

2 Integrity 

3 Availability 
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 ماهيت ارايد همگي هک جنگ در درگير عوامل سبب به زيرا ندارد؛ وجود هاجنگ گونهاين براي مشخصي پايان و شروع

 متعدد. العادهفوق يا و است مجازي يا خاتمه و شروع عمالً باشند(، توانندمي )ياهستند سايبري

 :يبريسا اتيعمل کي يهايازمندين

 البتوه  .لوزوم  مورد تجهيزات و متخصص انساني توان از: عبارتند که است خود خاص ملزومات داراي سايبري عمليات

 سايبري فضاي در که ائياشي گريد عبارتبه .ميريگيم مفروض راآن ما که است فضا اين در اتصال و حضور نياز، اولين

 .نمايندنمي حمله به مبادرت خود زين و هستند مصون حمله گزند از عمالً ،باشند نداشته حضور

 تعداد حقيقت در است. اهميت داراي کميت از بي  کيفيت آن در که است تخصصم انساني نيروي توان نياز، نياول

 است. مدنظر هاآن عملکرد نحوه و ايشان استفاده مورد متدهاي بلکه ،نيست مالک سايبري عمليات يک انساني نيروي

 اجراي و تحليل تا گرفته اتاطالع آوريجمع و ريزيطرح از است. سايبري عمليات راهبر انساني نيروي صورت، هردر

 .اسوت  شوبکه  دانو   ،پدافند( اي )آفند سايبري عمليات يک در ازين مورد تخصصي توان اولين مشخص، طوربه حمله.

 در) اسوت  ذاتي خصوصيات چه داراي شبکه لمد و نمايدمي عمل چگونه ارتباطي بستر که بداند بايد سايبري سرباز

 اجتماعوات  شوناخت  مهم، تابليت دومين .(است TCP / IP پروتکل اتکاء نقطه ،آن گستردگي تمام با اينترنت مورد

 آن از حاکي مستند ارتام و آمار باشند. 1اجتماعي مهندسان نوعي به بايد سايبري سربازان ديگر، عبارتبه است، مختلف

 بور  ظريفوي  بسيار شکلبه زيرا ؛گرددمي محسوب سايبري فضاي تهديد باالترين اکنون اجتماعي مهندسي که هستند

 عمليوات  يوک  عام تجهيزات مسلماً است. يزاتيتجه توان ازين نيدوم .دارد تکيه فيزيکي محيط و فضا اين بين تعامل

 خاص تجهيزات داراي بايد خاص حرکات انجام براي ولي ،هستند سايبري فضاي عمومي و رايج عناصر همانا ،سايبري

 .داشت دست در را سايبري فضاي از يخاص عناصر بايد ديگر عبارتبه يا بود

 :يبريسا جنگ يهاسالح و ابزار
 در است. الزم نيز ابزار شک بدون ولي دارد را اثر باالترين تخصصي دان  مسلماً است. تجهيزات و دان  از يبيترک 

 و گردد توليد آن رابزا سپس و گردد طراحي تکنيک بايد ابتدا که شود توجه نکته اين به بايد ابزار از استفاده مورد

 دسترس در زيادي وتت صرف بدون ابزارها، از بسياري اينترنت، نظير اطالعاتي بزرگراه در حضور با .نشود عمل برعکس
 در توانمي را سايبري هايجنگ ابزارهاي معموالً .است مهم دان  زمينه و هاآن از استفاده نحوه که يول ،هستند

 توانيممي نمائيم بندي دسته را سايبري هايابزار و سالح بخواهيم اگر .(79-1390:81،ي)غرو يافت. 2نفوذگران اجتماع

 :بگيريم نظر در را ريز يبنددسته

 :ييشناسا يابزارها

 سوايبري  هويوت  و داراي ترالوصولسهل اهداف تاعدتاً دارند. وجود سايبري فضاي خود در شناسائي هايسالح عموم 

 ،يعموم اطالعات :نمائيد توجه ابزارهاي اين کلي هاينمونه به نمود. تعقيب سادگي به را هاآن توانمي و بوده مشخصي

                                                 
1 Social Engineer 

2 Hacker Community 
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 ابزارهواي  و 2شناسوائي  ابزارهواي  ،1جسوتجو  هواي تکنيوک  ،ينترنتيا آدرس و دامنه ثبات ها،دامنه يجستجو يموتورها

 .آن بنديهم و شبکه شناسائي

 

 :يوارس يابزارها

 بوه  تبلوي  اتودامات  با سايبري سرباز هاست.پنجره و هادرب کردن پيدا براي ديوارها به کوبيدن همانند هدف، وارسي 

 وي بوراي  را تيمتيذي اطالعات ،هاتکنيک اين که دانيممي و يافت خواهد دست IP هايآدرس و هاشبکه از ليستي

 دسترسي تابل اينترنت طريق از که را هاييآن و 3فعال و زنده هايسيستم بايد وارسي هايسالح با .نمود خواهند فراهم

 هواي کننوده  وارسوي  انواع و 4هاکننده جاروب انواع از: عبارتند ابزارها نيا از عام هاينمونه به نمود. مشخص را هستند

 يک از حاکي ردپاهاي اولين شود،مي استفاده وارسي ابزارهاي از وتتي که داشت توجه ديبا  .UDPو  TCP هايپورت

 .برخوردارنود  ييباال اهميت از بخ ، اين در صدا بدون و پنهان وارسي هايتکنيک .گرددمي ثبت ،لوتوعا بيتر حمله

 .(79-81:1390،ي)غرو

 کنکاش: يابزارها

 خاص اطالعات کشيدن بيرون به مبادرت ابزارها اين دارند. وجود هاعامل سيستم خود در عموماً کنکاشگر هايسالح 

 از: عبارتنود  ابزارهوا  نيو ا از ييهوا نمونه .نمايندمي موجود، يهاافزارنرم و کاربري عناصر نظير شبکه، و عامل ستميس

 بر حاکم هايسياست در کنکاش ابزارهاي ،عامل سيستم يک غيرفعال و فعال هايگروه و کاربران در کنکاش ابزارهاي

OS 5هانشانه گرفتن و ربودن ابزارهاي و ها . 

  نفوذ: يابزارها

 .نيست دسترس از دور چندان نفوذ ابزار و تکنيک هدف، از کافي اطالعات بودن دارا با شد، اشاره هم تبالً هک طورهمان

 شوند.يم ميتقس يکيزيف/يبريسا و يبريسا نوع دو به ابزارها نيا

 پنهان: يهاسالح

 حملوه  رمنظوو  نيا يراب .شود تکرار گرانهکنکاش مراحل تمام است الزم سايبري هدف يک به مجدد نفوذ يبرا گاهي

 عبارتند مربوطه يابزارها زا يبرخ .کند راتکرار کارنيا بتواند بعداً تا نمايديم پنهان هايسالح دادن جابه مبادرت کننده

 )همان(.عامل هايسيستم در پنهان نقاط و تروا هاياسب انواع ،هاکرم و هاويروس انواع از:

  : Dos حمالت افزارهاي جنگ

 استفاده صورتنيا در که است سيسرو از ممانعت و يکارانداز از بلکه ؛ستين نفوذ يبريسا حمله از هدف اتاوت يگاه

 .است معمول Dos حمالت ابزارهاي و متدها از

                                                 
1 Trace Routing 

2 DNS 

3 Alive 

4 Sweep 

5 Banner 
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  :ياجتماع يمهندس سالح

 نوده رگيردرب جامعوه  در کنکاش اساس بر شناخت اين و است الزم ايشان شناخت کاربران، عيوب از برداريبهره براي

 به شياءا جازدن با حمالتي چنين اجراي کالسيک شيوه .دارد نام اجتماعي مهندسي پروسه نيا .گرددمي ميسر هاآن

 است. هدف مجموعه در اعتماد مورد ديگر اشياء جاي

 هواي آوريفون  از ابتودائي  بخو   اجتماعي، مهندسي هايسالح و ندارد رايانه از استفاده به نيازي اجتماعي مهندسي

 .گردندمي محسوب سايبري فضاي يشرفتهپ

  :سايبري هايجنگ در پذيرآسيب نقاط
 حقيقت در هستند. نبرد فضاي در بيشتري درگيري داراي که هستند پذيرترآسيب نقاطي شک بدون ينبرد هر در

 مانند) تنها عناصر ،يبريسا يفضا در مشخص، طوربه ولي دارد. تماس ميزان با مستقيم ارتباط پذيري،آسيب ميزان

 .هستند ترامن ( ... و وب نت،ااينتر مانند) عمومي فضاهاي با مقايسه در و...( خصوصي هايشبکه ،1 تنها هاي سيستم
 (73:1390)خلج،

 :مقابله يهاروش

 بردن االب سايبري جنگ در دفاع بهترين م.يپردازيم مقابله يهاروش به شد، يبررس يبريسا جنگ ملزومات که حال

  ست؟ا الزم سايبري اشياء براي ايمني از سطح چه که است نيا ياساس سوال يول است. درگير عناصر ايمني سطح

 هستند؟ امنيتي يکسان ارزش داراي عناصر تمام آيا

 نمائيم؟ حفاظت ممکن توان حد در را عنصري هر بايد آيا

 در گردند. حفاظت خود رزشا اندازه به بايد سايبري، فضاي در درگير عناصر از يک هر که گفت توانمي خالصه طوربه

 .بود آورخواهد سرسام هايهزينه داراي و نبوده بهينه چندان دفاعي هايمکانيسم انتخاب صورت،اين غير

 :هاکيتاکت

 رييتغ و دهبو ثابت يطوالن ياهمدت يبرا اغلب و دارند کننده نييتع و يگذاراستيس نق  که هستند عوامل از يبرخ

 از: عبارتند هاآن از يبرخ م.يکنيم ادي کيتاکت عنوانهب هاآن از ما ند.کنينم

 هايازمندين هيپا بر يبريسا تيامن بروز و ديجد يهامدل يريکارگبه. 

 رد.يگ ترار توجه مورد ارشد سطوح در ديبا يبريسا تيامن 

 يشيرايپ امر کي نه باشد ياعتقاد امر کي عنوانهب تيامن به کاربران نگاه. 

 باشيد "خود از يبانيپشت" فکر به "يتکنولوژ شبرديپ" يجا به. 

 طيمح از حفاظت يجابه اطالعات از حفاظت. 

 سايبري امنيت از اطمينان براي الزم اتدامات. 

 :)فنون(هاکيتکن

     :يفن ريتداب اي يکيزيف تيامن (1

                                                 
1 Stand – alone 
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 خطور  زا دور بوه  و امون  هواي مکوان  در زاتتجهيو  استقرار که گيردمي دربر را تدابير از وسيعي فيط فيزيکي امنيت

 طريق اين از که ياتخطر به بايد ابتدا آن، اعمال و فيزيکي امنيت بررسي در .است ريتداب نيا از يکي تنها ،نفوذگران

 از يبرخو  .پرداخوت  هاآن برابر در دفاعي يهاحلراه به توانمي سپس باشيم. داشته نگاهي ،کنندمي تهديد را شبکه

 :رنديز شرحبه يکيزيف مهم ريتداب

 :شبکه استقرار محل در افزونگي

 ةشبک است. کار حال در (کارکرد بعد از چه و تجهيزات بعد از چه) ياصل ةشبک مشابه و کامل سيستمي ايجاد منظور 

 بوا  شوود. يمو  تراربر باشد داشته کوتاه چندان نه ايفاصله اول ةشبک با جغرافيايي نظر از تواندمي که محلي در ثانويه

 کندمي مختل را شبکه دو اين از يک هر کارکرد که وتايعي رخداد صورت در کهآن بر عالوه ،سميمکان اين از استفاده

 ترافيک ايجاد ورتص در نيز روزمره هاياستفاده در کرد، استفاده جايگزين طوربه ديگر ةشبک از توانمي ،زلزله( )مانند

 مکنم حداتل به پاسخ زمان تا شودمي پخ  مشابه ةشبک دو روي بر پردازش و ترافيک حجم شبکه، روي بر سنگين

 (84:1390،ي)غرو .برسد

  :شبکه (يبند)هم توپولوژي

 شبکه ليک خطاي از تواندمي فيزيکي حمالت رخداد زمان در که است اصلي عوامل از يکي شبکه، توپولوژيکي طراحي 

  م.يکنيم يبررس را ياصل يوژتوپول سه مقوله نيا در لذا .کند جلوگيري

سري(: يادنباله يتوپولوژ(  

 کوان ام و شوده  تبوديل  منفصول  تکوه  دو به شبکه کل شبکه، در نقطه دو ميان تماس خط تطع با يتوپولوژ اين در

 شود.يم سلب ديگر ناحيه به ناحيه دو اين از يک هر از دهيسرويس

ستاره: يتوپولوژ  

  نقاط ديگر به دهيسرويس اصلي، سرور از نقطه يک اتصال تطع و فيزيکي حمله ادرخد صورت در ،يتوپولوژ اين در

 کارايي در اختالل صورت در دارد، محوري نق  ميان اين در اصلي سرور که جاييآن از يول گردد.نمي اختالل دچار

 رخداد احتمال از توانيم اصلي سرور براي افزونگي گرفتن نظر در با شود،مي اختالل دچار شبکه کل اتارتباط آن

 .کاست حالتي چنين

مش: يتوپولوژ  

 اخوتالل  هگونو  هور  هسوتند،  ارتباط در نقاط ديگر با ارتباطي نقاط تمامي م ( فول حالت )در که يتوپولوژ اين در

 دچار را دهيسرويس بنديزمان که هرچند ،شد نخواهد شبکه عملکرد اختالل به منجر دسترسي سطوح در فيزيکي

 خاص موارد رد تنها اتتصادي، هايمحدوديت دليل به باال، امنيت وجود با روش چنين سازيپياده کرد. خواهد اختالل

 )همان( .گيردمي انجام بحراني و

  تجهيزات: براي امن هايمحل

 ديگر از فيکا اندازه به که مکاني يافتن اول :گيردب ترار توجه مورد ديبا نکته دو تجهيزات براي امن محل يک تعيين در

 داخول  در مووردنظر  محول  کوه آن دوم باشود.  آشوکار  محول  در نفوذ گونه هر کهطوريبه باشد، متمايز مجموعه نقاط
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 خودبه خود تربزرگ ةمجموع براي شده گرفته کاربه امنيتي تدابير تا باشد گرفته ترار تربزرگ ايمجموعه يا ساختمان

 کند:يم کمک امر نيا به زين ريز اصول تيرعا مجموع در باشد. شده هگرفت ارکبه نيز شده اختيار محل سازيامن براي

 بوه  ديجيتوالي  يدسترسو  هواي مکانيزم و هاتفل مانند يکيريف  يهاروشهب شبکه تجهيزات به دسترسي محدودسازي

 و اتصواالت  هايتاقا و شبکه تجهيزات استقرار هايمحل ورودي در پاي  هايدوربين از استفاده و هازمان ثبت همراه

 داده. هايپايگاه مراکز

  :امن ارتباطي کانال انتخاب

 حال در و تاس گذشته بوده، شايع تديم در که گونهآن کامپيوتري، هايشبکه به فيزيکي ةحمل زمان امروزه که هرچند

 ولوي  است، دهش معطوف شبکه هايدهنده سرويس از يکي کنترل گرفتن دستبه براي نفوذگران اغلب تالش حاضر

 محور مه نوع از چه مسي، هايسيم روي بر شنود عمل .است بحراني خطري داراي کماکان فيزيکي تحمال از ايگونه

 ياليه در اطيارتب روش ترينامن حاضر، حال در آيند.مي شماربه نفوذ هايراه از نيز اکنون هم تابيده، هايزوج چه و

 نووع  از تشعشعي گونههيچ الکتريکي، هايسيگنال نبود دليلبه روش اين در است. نوري فيبرهاي از استفاده فيزيکي،

 از استفاده هب نسبت خود حد ترينپايين به شنود معمول هايروش از استفاده امکان لذا ندارد، وجود الکترومغناطيسي

 .(32:1391،يجعفراسد)زاده .شودمي ارتباطات در يمس سيم

 :تغذيه منابع

 و تغذيه عمناب نوع و چين  چگونگي لذا است، غيرممکن تغذيه، منابع وجود بدون ،شبکه در شناور هايهداد انيجر 

 بر شبکه در يهتغذ منابع صحيح طراحي اول داشت: توجه نکته دو به ديبا مقوله اين در .دارد سزاييبه نق  هاآن تدرت

 بورق  ،شبکه فعال تجهيزات تمامي که باشد ايگونهبه بايد طراحي اين که است شبکه تجهيزات استقرار محل اساس

 که ايگونه به ت،اس پشتيبان تغذيه منابع وجود دوم و آورند دستبه ،روين مينأت ةشبک به فشار بدون را خود نياز مورد

 مورد ونگيافز مينأت امکان بلکه ؛کند کفايت پشتيبان تغذيه منابع هب نياز مواتع در تنها نه که باشد يطور هاآن عدادت

 .)همان(.کند فراهم هم را شبکه درون بحراني تجهيزات از تعدادي براي نياز

 :محيطي عوامل

 نفوذگران ست.ا محيطي عوامل برابر در امنيت شبکه، منابع و تجهيزات فيزيکي سازي امن در مهم بسيار نکات از يکي 

 عواملي مهمترين از شوند.مي شبکه عملکرد در اختالل ايجاد باعث عوامل، اين روي بر ثيرگذاريأت با موارد از برخي در

 که حريق الاحتم اول کرد: اشاره زير عامل دو به توانمي ،گرفت نظر در بايد شبکه يک امنيتي بررسي هنگام در که

 .(32)همان،طبيعي. بالياي ديگر و طوفان زلزله، دوم و دارد انساني منشأ و است غيرطبيعي عموماً

 حلراه تنها ولي نمود، محدود زيادي حدود تا توانمي را حريق، مانند عوامل، اين از برخي رخداد احتمال کهآن وجود با

 است. شبکه کل براي پشتيبان کامل سيستم يک وجود وتايعي، چنين با مقابله براي تطعي و عملي

  :يافزارنرم ريتداب اي يکيزيفريغ تيامن (2

 را ياثرگوذار  نيشوتر يب يکيزيف ريغ عوامل که شودمي ديده اخير ةده چند در کهشب امنيت اعمال روند بر مروري با

 سيستمي، هايتله است. بوده شبکه در يکيزيرفيغ حفاظت هايروش اولين جزو آت ، يهاهديوار انيم نيا در دارند.
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 زيرساخت هامروز گذاشتند. وجود عرصه به پا آن از پس نيز مجازي خصوصي هايشبکه و نفوذ تشخيص هايسيستم

 نيو ا از کيو هر ليو ذ در شوند.يم شناخته شبکه در امنيت اعمال براي هاروش بهترين از يکي عنوانبه 1عمومي کليد

 شوند.مي داده توضيح مختصر طوربه عوامل

  :آتش ديوار

 داخول  اطالعات انندتومي که نفوذگران حمالت از را اندشده وصل هم به شبکه صورتبه که را ييهاانهيرا آت  ديوار

 يک است ممکن آت  ديوار .کندمي محافظت بياندازند، کار از را هاسرويس يا و ببرند بين از يا ،کنند کشف را شبکه

 کرده فيلتر را گرددمي وارد شبکه داخل به اينترنت طريق از که اطالعاتي که باشد افزارنرم يک يا افزاريسخت دستگاه

 .گيورد موي  تورار  شوبکه  دو اتصوال  محل در آت  ديوار .دهدنمي را دسترسي و سيستم به ودور اجازه نفوذگران به و

 .(250:1390ستان،ي)ج

 :سيستمي هايتله

 بوه  اجوع ر اطالعاتي خود، کاذب ارزش از استفاده با که باشدمي اطالعات يآورجمع سيستم يک سيستمي تله يک 

 شبيه ،کنندنمي حل را مشکلي هيچ ماًيمستق که جهت اين از ستميسي هايتله کند.مي آوريجمع نامجاز هايفعاليت

 اشکال هب که هستند انعطافي تابل ابزار عوض در ،باشند نمي سرزده دخول تشخيص هايسيستم يا و آت  هايديواره

 .هستند استفاده تابل مختلف

  :نفوذ تشخيص سيستم

 کارايي کاه  يا شبکه يک به غيرمجاز دسترسي جهت که هاييتالش تشخيص فرآيند از است عبارت نفوذ تشخيص

 به درک بنابر سپس ،کرد پيدا حمالت انجام چگونگي از صحيحي درک ابتدا بايد نفوذ تشخيص در .شوندمي انجام آن

 عموومي  الگووي  کوه  شوويد  مطمئن کهاين اول .برگزيد حمالت کردن متوتف براي را ايمرحله دو روش آمده دست

 در کوه  مشخصوي  حوواد   بوا  کوه  کنيود  حاصول  اطمينان اينکه دوم است. شده داده تشخيص ناکخطر هايفعاليت

 هواي سيسوتم  بيشوتر  کوه  اسوت  دليل همين به شود.مي برخورد سرعت به گنجند،نمي حمالت مشترک بنديطبقه

 به شبکه ديداتته از جلوگيري جهت که هستند متکي افزارشاننرم روزرسانيبه جهت هاييمکانيزم بر 2نفوذ تشخيص

 بتوان تا کرد دنبال هکر تا را حمله مسير بايد و نيست کافي تنهايي به نفوذ تشخيص البته باشند.يم سريع کافي اندازه

 .(33:1391،يجعفراسد)زاده کرد. برخورد نيز وي با مناسبي شيوهبه

  :مجازي خصوصي شبکه

 اتصال براي VPN از معموالً .عمومي شبکه روي بر صيخصو ترافيک انتقال براي است امکاني 3مجازي خصوصي شبکه

 ناميوده  مجوازي  دليل اين به VPN شود. مي استفاده اينترنت مانند عمومي شبکه يک طريق از خصوصي شبکه دو

 عمومي شبکه واتع در اما ؛است برترار خصوصي ارتباط يک طريق از آن ارتباط خصوصي، شبکه دو ديد از که شودمي

                                                 
1 PKI 

2 IDS 

3 VPN 
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 شوده  رمز تونل يک طريق از خصوصي شبکه چند يا دو اتصال معموالً VPN سازيپياده در دهد.مي نجاما را کاراين

 ماند.مي محفوظ نيساير ديد از عمومي شبکه روي بر تبادل حال در اطالعات وسيلهنيبد و شودمي انجام

  : 1عمومي کليد زيرساخت

 برطورف  را امنيتي نيازهاي از بسياري توانمي طريق آن از که شودمي صادر گواهي يک کاربر، هر براي روش اين در

 ارتبواط  ايجاد اول عمل در هدف .باشندمي PKI در نياز مورد اصلي عامل دو 3اعتبار تعيين عمل و 2گواهي توليد .نمود

 ذکور  طالوب م به توجه با باشد.مي گواهي اعتبار تعيين دوم، عمل در و بوده آن عمومي کليد و شرکت( )يا کاربر بين

 ايجواد  بوراي  کوه  هوايي رويه و هاسياست کاربران، افزار،نرم افزار،سخت از يامجموعه صورتبه توانمي را PKI شده،

 .نموود  تعريوف  ،باشوند  موي  نيواز  موورد  عموومي  کليد با رمزنگاري بر مبتني گواهي انهدام و توزيع ذخيره، مديريت،

 .(84:1390،ي)غرو

 :يتيريمد ريتداب (3

 صوحيح  انتخواب  نود مان ،دارد کيدأت هاروش و هادستورالعمل طريق از هاکنترل برتراري به غالباً مديريتي هايلکنتر 

 :از رتندعبا اتدامات نوع نيا از برخي .ياطالعات هايسيستم حيطه در هاآن سرپرستي و پرورش و آموزش کارکنان،

 .سازمان به تعهد رشد •

 .اندافتهي انتقال يا و اندشده بازنشسته اي اخراج هک کارکناني دسترسي از ممانعت •

 کارکنان. عبور کلمه ايدوره تغيير •

 آن. مستندات و هاسيستم توسعه استانداردهاي تهيه و تدوين •

 .(بنديزمان داراي و ايبرنامه) هاسيستم از مستمر هايبازرسي انجام •

 حرکات که باشندمي سازمان يک در انساني عوامل جملگي معمولي کاربران و سازمان مديران )سيستم(، شبکه مديران

  باشد. داشته دنبالهب اطالعات امنيت با ارتباط در منفي پيامدهاي تواندمي يک هر اشتباه

 :از عبارتند سايبر دفاع براي عمده عفض طنقا ترديدبي
 .مهاجم اهداف و مقاصد شناسايي .2  .مهاجم مکان و هويت شناسايي .1

 از بعد خسارات و صدمات ميزان برآورد و ارزيابي .4 .وتوع شرف در گسترده و هماهنگ تهاجم يک موتع به صتشخي .3

 .تهاجم

  :يکشور يبريسا پدافند اصول مدارک و اسناد
 نبوده مصون خود يرامونيپ طيمح راتيتاث و اصول از زين آجا که است شده گنجانده فصل نيا در ليدل نيبد اصول نيا

 يکشور يبريسا پدافند) د.ينما نيتدو را خود يکارها راه و اسناد آن اساس بر و داشته نظر مد را آن همواره يستيبا و
،9:1392.) 

 که هم کشور يبريسا يفضا د،يگرد انيب 1392 آبان در يرهبر معظم مقام يسو از که مانهيحک ريتداب اساس نيا بر
 بماند. داريپا و مصون ديبا بردارد در را ورکش حساس و ياتيح يهاهيسرما از يمهم بخ 

                                                 
1 PKI 

2 Certification 

3 Validation 
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 بريسا يفضا يداريپا و يساز مصون .1

 کشور

 يبريسا يهاهيسرما از انتيص و حفظ .2

 داتيتهد شناخت در يدست يپ .4 کشور يبريسا پدافند يفرمانده وحدت .3

 ياتتصادساز .6 بازدارنده و جانبه همه ،يبوم دفاع .5

 يبريسا يافض در ياطالعات اشراف .8 دفاع در يهوشمند .7

 کشور

 آن تيريمد و يبوم يفناور و دان  .10 ينگرندهيآ و يروزآمد .9

 اتتدار و يريناپذ نفوذ .12 يبريسا يريپذبيآس کاه  .11

 يبريسا بهداشت .14 يبريسا يهاسامانه کارکرد تداوم حفظ .13

 يالملل نيب نيتوان تيرعا .16 يداريپا و يآمادگ .15

 (34-27 )همان: از: عبارتند کشور يبريسا پدافند دهايتهد و هافرصت ضعف، توت، نقاط چهارگانه يطيمح عوامل

 ها:قوت
 آن. مخاطرات و هاتيظرف ،يبريسا يفضا به نظام يعال نيمسئول موثر يهاتيحما و يجد توجه .1

 .کشور يهارساختيز به دشمن يتبل يبريسا حمالت و داتيتهد تبعات از نيمسئول ينسب درک .2

 .کشور يبريسا يفضا از دفاع يبرا يبريسا عامل ريغ پدافند ساختار وجود .3
 .يتيحما و يباالدست اسناد در مناسب يهاتيظرف وجود .4

 .حوزه نيا در دولت اتيابالغ و افتا سند وجود .5

 .ياانهيرا ميجرا به مربوط ييجزا نيتوان وجود .6
 ينسب يريگشکل يخصوص و يدولت ،ينظام يهاسازمان در بريسا يفضا داتيتهد از ديمف اتيتجرب وجود .7

 .کشور يبريسا تيامن عرصه در مصوب يساختارها

  .رکشو يخصوص و يدولت يهابخ  در افتا و يبريسا حوزه يصنعت و يپژوهش ،يعلم يهاتيظرف وجود .8
 .کشور يهادانشگاه در يبريسا دفاع يهارشته وجود .9

 .يبريسا حوزه در متخصص و متعهد يانسان يروين از ينسب يبرخوردار .10

 .يبريسا پدافند يافزارهاسخت و افزارهانرم معکوس يمهندس و يبوم ديتول ،يطراح ينسب ييتوانا .11
 .يبوم يرمزنگار يهاتميالگور ديتول و يطراح ييتوانا .12

 .کشور يبريسا يهارساختيز در ناشناخته و شده شناخته يهايريپذبيآس ليتحل و کشف ييتوانا .13

 .يبريسا داتيتهد به ييگوپاسخ و مقابله ينسب ييتوانا .14
 .کشور يهاهيسرما از يبريسا پدافند يبرا بانيپشت يارتباط يهاتيظرف جودو .15

 ها:ضعف
 .يبريسا پدافند يکارراه سند از نبودن برخوردار .1
 .يبريسا يفضا داتيتهد به نسبت ختگانيفره يهادگاهيد تنوع .2
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 .يبريسا حوزه در يخصوص بخ  يهاتيظرف از استفاده به يتوجهکم .3
 .يبريسا داتيتهد حوزه در يدانشگاه يهانامه انيپا و دروس ها،رشته کمبود .4

 .يبريسا پدافند صنعت رشد يکند .5

 .يبريسا حوزه در يربوميغ زاتيتجه از يبرداربهره .6
 .کشور يبريسا يفضا در يبوم يافزارنرم و يافزارسخت زاتيتجه رشد سرعت بودن نييپا .7

 .يبريسا حوزه يومب محصوالت و استانداردها ،يفناور دان ، رشد سرعت يکند .8

 .يبريسا حوزه در يبوم ريغ ياستانداردها و هايفناور دان ، به يوابستگ نشدن تطع .9
 .يبريسا مرجع يهاشگاهيآزما کمبود .10

 دات:يتهد
 .يبريسا يفضا بر تسلط يبرا دشمن زهيانگ .1

 .يبريسا يفضا در دشمن يتهاجم يکارهاراه وجود .2

 .ممتخاص يکشورها در يبريسا رزم سازمان وجود .3
 .يبريسا يفضا در ج.ا.ا. هيعل بر يجهان استکبار داتيتهد شدن ساختارمند .4

 .فيحر توسط يبريسا يهاسالح و بدافزارها يريکارگبه از يناش مخاطرات .5

 .يمل تيامن فيتضع در دشمن نوظهور يهايفناور و ياجتماع يهاشبکه راتيثتأ .6
 .يبريسا يفضا در شمند به وابسته ينفوذ و يجاسوس يهاگروه و هاشبکه وجود .7

 ج.ا.ا. هيعل متخاصم يکشورها تفاهمات و توافقات .8

 .يبريسا حوزه در عادالنه يالمللنيب حقوق فقدان .9
 .کشور يبريسا تلمرو يفيبالتکل از دشمن يريگبهره .10

 .يکيزيف جنگ به نسبت يبريسا جنگ يکارهاراه تقدم .11

 ها:فرصت
 .يبريسا پدافند امر در يبريسا يفضا يهانج يگستردگ و يمرزيب يژگيو از استفاده امکان .1

 .يعموم يهاسيسرو و يپردازش و يارتباط ،ياطالعات يهارساختيز به دشمن ديشد ياتکا .2

 .داتيتهد و هاميتحر وجود واسطه به يبريسا دفاع يهاتيظرف شدن فعال .3
 .نوظهور يهايفناور و دان  از يريگبهره امکان .4

 .يبريسا پدافند نهيزم در يامنطقه و يالملل نيب يهايهمکار سطح ارتقا امکان .5

 .يفناور و دان  صاحب يتيمل چند يهاشرکت و هادولت کشورها، رتابت .6
 .سوهم يبريسا دفاع و يهمکار يهامانيپ و المللنيب حقوق نهيزم در يالمللنيب يهايهمکار امکان .7

 قيتحق يمفهوم چارچوب
 يليل)خ کشد.يم ريتصو به را اندگرفته ترار يررسب مورد قيتحق اتيادب در که پژوه  مفاهيم روابط مفهومي، چارچوب
 .(249 :1391 ،ينيشور

 د.ينمايم ارائه را ريز يمفهوم چارچوب نيمحقق هاافتهي اساس بر
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 :پژوهش يهاافتهي

  :يکم ليتحل و هيتجز الف(

 ست.ا آمده در  ينما به نامهپرس  نظرات بيترت است مدهآ بدست يريگنيانگيم اساس بر که ريز جدول در

 يدهايتهد با مقابله در ريز عوامل ريثتأ زانيم

 يبريسا

يانگيم

 ن

 يادهيتهد با مقابله در ريز عوامل ريثتأ زانيم

 يبريسا

يانگيم

 ن

  انهيرا حوزه يهافرصت و دهايتهد از شناخت
4.22 

 برابر در آجا ياانهيرا مراکز يريپذبيآس

 DOS يهاهحمل
3.43 

 3.43 انهيرا حوزه در آجا يزيربرنامه تيوضع 4.06  انهيرا حوزه در ياعتبار و يمال منابع صيتخص

 ديتهد برابر در آجا ياانهيرا مراکز يريپذبيآس
  هاروسيو يهاحمله

3.80 
 يمل طيمح عناصر ريسا با آجا تعامل تيوضع

3.30 

 انهيرا تيامن تيريمد
 3.74 

 برابر در آجا ياانهيرا مراکز يريپذبيآس
  هکرها نفوذ ديتهد

3.29 

 3.27 آجا در انهيرا يريکارگبه يفعل تيوضع 3.69 يبوم يافزارهانرم نبود
 3.27 در انهيرا با برخورد با فرماندهان عملکرد 3.54 سروکاردارند انهيرا با که يکارکنان آموزش

 يبريسا دفاع رعامليپدافندغ اصول اسناد

 آجا ياانهيرا مراکز يشناسبيآس

 دفاع در غيرعامل دافندپ هاي)فنون(کنيکت

 يافرامنطقه يروهاين برابر در يبريسا

 آجا( سايبري )محيط داخلي محيط

 ضعف

 يسازمان

 قوت

 يسازمان

 آجا= ياانهيرا مراکز يهابيآس
 يمل يهاضعف +يسازمان يهاضعف دها+يتهد
DO حمالت-1 S آجا ياانهيرا مراکز هيعل 

 ياداده يدهايتهد-2

 هکرها و هاروسيو حمالت-3

 دور( يخارج طي)محيجهان يبريسا طيمح

 ج.ا يبريسا طيمح

 طيمح /يمل طيران)محيا
 ک(ينزد يخارج

 يمل توت-يمل ضعف

هد
ت

دي
 

ت
ص

فر
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 هاگاني

 
 يهاحمله برابر در آجا ياانهيرا مراکز يريپذبيآس

 3.52  هادادهگاهيپا از اطالعات سرتت

 يبريسا دفاع اسناد يفعل تيوضع
 روش ها،دستورالعمل کارها،راه ن،يآجا)دکتر

 و...( يجار
3.06 

 در آجا يهاانهيرا مراکز يفعل سازمان ساختار

 هاديتهد از کدام هر برابر در عامل ريغ پدافند
2.27 

 

 

 دو يخ آزمون

 اول هيفرض دوم هيفرض سوم هيفرض

سخ
پا

 
 ها

e

eo

F

FF 2)( 

 

 يفراوان

 مورد

انتظار
eF 

 يفراوان

 مشاهده

شده
oF 

e

eo

F

FF 2)( 

 

 يفراوان

 مورد

انتظار

eF 

 يفراوان

 مشاهده

شده
oF 

e

eo

F

FF 2)( 

 

 يفراوان

 مورد

انتظار
eF 

 يفراوان

 مشاهده

شده
oF 

 اديز خ 14 13 0.08 14 13 0.08 12 13 0.08

 اديز 21 13 4.92 22 13 6.23 21 13 4.92

 متوسط 17 13 1.23 15 13 0.31 16 13 0.69

 کم 10 13 0.69 10 13 0.69 12 13 0.08

 کم خ 3 13 7.69 4 13 6.23 4 13 6.23

12.00 

 

 و 2آزمون آماره مقدار

P-سوم هيفرض مقدار 
13.54 

 و 2آزمون آماره مقدار

P-دوم هيفرض مقدار 
14.62  

 و2آزمون آماره مقدار

P-اول هيفرض مقدار 
 

 

 دفاع در عامل ريغ دپدافن فنون يباال اريبس ريثتأ از يحاک آمده دستبه مقدار -P و ها آزمون رهآما مقدار :ريتفس 

 باشد.يم درصد( کي يداريمعن سطح در يدرصد)حت 5 يداريمعن درسطح داتيتهد برابر در يبريسا

 و مرتب يريگنينگايم اساس بر کارهاراه يبرا يفيک ليتحل و هيتجز ريز جدول در :يفيک ليتحل و هيتجز ب(

 اند.شده يبندبيترت
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 نيانگيم نامهپرسش بيآس فيرد

 فرماندهان عملکرد 1

 آن تيمنا يهاحوزه و انهيرا علوم به آشنا فرماندهان انتصاب من نظر از

 ريثتأ ياراد دهايتهد از هرکدام با مقابله در يبريسا عامل ريغ پدافند در
 است.

6.21 

2 

 دهايتهد از شناخت

 حوزه يهافرصت و

 انهيرا

 ملعا ريغ پدافند در يشناسديتهد يهارساختيز جاديا من نظر از

 است. ريتاث يدارا دهايتهد از هرکدام با مقابله در يبريسا
5.96 

 آموزش 3

 در کارکنان هيکل يبرا انهيرا تيامن آموزش يهادوره يط الزام من نظر از
 ريتاث يدارا دهايتهد از کدامهر با مقابله در يبريسا عامل ريغ پدافند

 است.

5.91 

4 

 دهايتهد از شناخت

 حوزه يهافرصت و
 انهيرا

 )آپا(يرسان اطالع و يبانيپشت امداد، يهارساختيز جاديا من نظر از

 دهايتهد زا هرکدام با مقابله در يبريسا عامل ريغ پدافند در ،ياانهيرا
 است. ريتاث يدارا

5.86 

5 

 يمال منابع صيتخص

 حوزه در ياعتبار و

  انهيرا

 ريغ فندپدا در انهيرا يهاحوزه به منابع صيتخص وهيش اصالح من نظر از

 .است ريثتأ يدارا دهايتهد از هرکدام با لهمقاب در يبريسا عامل
5.80 

 يبريسا دفاع اسناد 6
 عامل ريغ پدافند در آجا يبريسا دفاع يکارراه سند نيتدو من نظر از
 است. ريتاث يدارا دهايتهد از هرکدام با مقابله در يبريسا

5.76 

 يبريسا دفاع اسناد 7
 عامل ريغ پدافند در آجا عامل ريغ پدافند يجار روش اصالح من نظر از

 است. ريتاث يدارا دهايتهد از هرکدام با مقابله در يبريسا
5.75 

8 
 يافزارها نرم نبود

 يبوم

 ن)برويادار بخ  سه هب افزارهانرم نيمتأ وهيش اصالح من نظر از

 ريغ ندپداف در (يي)انحصارگراياطالعات و (يساز ي)بومياتيعمل (،يسپار
 .است ريثتأ يدارا دهايتهد از هرکدام با لهمقاب در يبريسا عامل

5.72 

9 

 با آجا تعامل تيوضع

 طيمح عناصر ريسا

 يمل

 يارتقا و يمل طيمح عناصر ريسا با آجا تعامل وهيش در رييتغ من نظر از

 دهايتهد از هرکدام با لهمقاب در يبريسا عامل ريغ پدافند در تعامل سطح

 است. ريثتأ يدارا

5.62 

 انهيرا تيريمد 10

 در يتمرکز صورت به انهيرا تيامن تيريمد وهيش اصالح من نظر از
 ريثتأ يدارا دهايتهد از هرکدام با مقابله در يبريسا عامل ريغ پدافند

 است.

5.55 

 ازمانس ساختار 11
 در يربيسا عامل ريغ پدافند در انهيرا يفعل سازمان رييتغ من نظر از

 است. ريثتأ يدارا دهايتهد از هرکدام با ابلهمق
5.46 

12 
 يزيربرنامه تيوضع
 انهيرا حوزه در آجا

 ريغ پدافند در انهيرا يهاحوزه در موجود يهابرنامه اصالح من نظر از
 .است ريثتأ يدارا دهايتهد از امهرکد با ابلهمق در يبريسا عامل

5.43 
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 سازمان ساختار 13
 ابلهمق رد يبريسا عامل ريغ پدافند در انهيرا ساختار در تحول من نظر از

 است. ريثتأ يدارا دهايتهد از هرکدام با
5.40 

14 

-به يفعل تيوضع

 در انهيرا يريکارگ

 آجا

 در يريکارگبه جهت مشترک مفهوم و فيتعر کي جاديا من نظر از
 ريثتأ يدارا دهايتهد از هرکدام با قابلهم در يبريسا عامل ريغ پدافند

 است.

5.32 

15 

-به يفعل تيوضع

 در انهيرا يريکارگ
 آجا

 ريغ پدافند در آجا در انهيرا يفعل يريکارگبه تيوضع رييتغ من نظر از
 .است ريثتأ يدارا دهايتهد از هرکدام با ابلهمق در يبريسا عامل

5.07 

 يريگنيانگيم اساس بر دييتأ مورد يکارها راه شده يبندبيتتر

 است. شده گنجانده ريز جدول در قيتحقق ختهيآم ليتحل و هيتجز خالصه خته:يآم ليتحل و هيتجز ج(

يرد

 ف

-يژگيو

 ها
 کارراه يتوانمند يريپذبيآس

1 
محرمانگ

 ي

 يافزارهانرم

 يربوميغ
 يبوم افزارنرم

 آموزش - نيخصصمت آموزش - يعموم آموزش

 رانيمد

2 
 صحت

 هاداده

 ساخت ريز

 -يزاتيتجه
 منابع صيتخص

 -هاداده از يريگبانيپشت

 بودن زولهيا
 فاهدا در يسازمان ثبات -تعهد -يسازمان تيهو

 يداريپا 3

 – کارکنان آموزش

 – هاساخت ريز

 افزارنرم

– اعتماد تابل پرسنل

  کارکنان تجربه

 و شناخت -يکيزيف تيامن -زاتيتجه بودن يبوم
 -افزارنرم تيمالک -ديجد زاتيتجه آموزش

 يارتباط پروتکل -ارتقاء و ينگهدار ،يريگبانيپشت

 و...

4 
 تيامن
 يکيزيف

 يبريسا دفاع اسناد

 صيتخص –
 عملکرد– اعتبارات

 ناصرع-فرماندهان

 يخارج طيمح

 -هاداده از يريگبانيپشت

 -يبوم يافزارهانرم
 لپرسن و کارکنان تجربه

 اعتماد تابل

 يکيزيف تيامن-يارتباط پروتکل -ارتباط يداريپا
 ساختار -ساختمان شبکه يطراح -يارتباط خطوط

 يريپذانعطاف زانيم - تيامن

5 
 ييشناسا
 ديتهد

 طيمح عناصر
 ساختار – يخارج

 يسازمان

 – هاشبکه بودن زولهيا
 يبوم يافزارهانرم

 -زاتيتجه بودن يبوم -يسازمان فرهنگ -آموزش

-نرم تيمالک-ديجد زاتيتجه- آموزش و شناخت

 -شبکه يمعمار -شبکه ينگهدار و يبانيپشت -افزار

 رده رانيمد و فرماندهان ريتداب -يارتباط پروتکل

 کار نيح و ورود هنگام يمستندساز -باال

6 
 همه دفاع

 جانبه

 فرماندهان عملکرد

 دفاع اسناد –
 ساختار – يبريسا

 – هاشبکه بودن زولهيا

 و تجربه -يريگبانيپشت
 مثبت نگرش – آموزش

 يتبل جدول در شده عنوان موارد هيکل

 ريز-اعتبارات-يسازمان فرهنگ-شامل)آموزش
 و )صفيسازمان ساختار -اسناد و يمشخط-ساخت
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 آموزش – يسازمان

 ريز -کارکنان

 يزاتيتجه ساخت

 – يبوم يافزارهانرم –

 پرسنل به اعتماد

 ستاد((
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  :SWOT ليحلت و هيتجز د(
 ليتحل و هيتجز روش بر هيتک با آجا يبريسا دفاع يهايتوانمند و يريپذبيآس است دهيگرد تالش ريز جدول در

S.W.O.T گردد. هيارا 

 

 يداخل عوامل 
 

 يطيمح عوامل

 (S) هاقوّت فهرست
 منابع در ييجوصرفه -1

 آموزش دغدغه رفتن نيب از -2

 هاشبکه رصد کردن ترراحت -3

 در هاسامانه يداريپا بردن باال -4
 حمالت مقابل

 (W) هاضعف فهرست
 و ديجد يهاسامانه بودن برنهيهز -1
 هنگفت بودجه به ازين

 وابسته و هاسامانه نبون يبوم -2

 کشور از خارج به آنها بودن

 يهاسامانه ارتقاء بودن برزمان -3

 ديجد

 ( O ) هافرصت فهرست

 تحقق يراب رانيا اراده و عزم -1
 دفاع فرهنگ

 دفاع مختلف ياهکيتکن از استفاده-2

 نيا در ينوآور و دنيشياند و يبريسا
 نديفرا

 هاامانهس يتيامن بيضر بردن باال-3

 ياخلد يعلم توان از دشمن هراس-4

 ياتوسعه -(S.O) کار راه
 ارائه و التيتسه آمدن وجود به

 يهاسامانه با کار آسان يهاوهيش
 از و نهيهز نيکمتر با شآموز و ديجد

 در کارشناسان يهادغدغه بردن نيب

 ريتأث تياهم درجه بودن تياولو
 هيپا بر يآت حمالت بودن محور

 يبريسا حمالت و اطالعات يفناور

 گسترده

 يميترم-(W.O) کار راه
 ياجرا يبرا مناسب بودجه يواگذار
 ورمذک يهاسامانه ارتقاء و هاطرح نيا

 و تيخالت زا استفاده نيهمچن و

 از پس و هاضعف پوش  يبرا ينوآور
 دفاع يهاکيتکن اءياح و آموزش آن

 يبريسا

 (T) داتيتهد فهرست
 فتهشريپ زاتيتجه و نينو يآورفن-1
 هوشمند و

 يتو اريسب يفرمانده و کنترل نظام-2

 يهاروسيو و هکرها از استفاده-3
 و بيتخر جهت به نفوذ يبرا ديجد

 هاداده يدزد

-(ST) ارک راه

 (ي)تهاجميبازدارندگ
 با حمالت زمان آوردن نييپا
 انجام تينها در و عيسر صيتشخ

 عمق در دفاع

 (يفاع)دياصالح-(W.T) کار راه
 و يهاسامانه يسازيبوم يبرا تالش

 بردنباال نيهمچن و تيکفا ارتقاء

 اثر سطح ليتقل يبرا آموزش سطح
 با دشمن از تدرت صلب و داتيتهد

 يبرياس حيصح دفاع

 S.W.O.T ليتحل و هيتجز جدول

  :يريگجهينت 

 داشتن ترار نظر مد و کيکالس و يسنت ،ييابتدا يهاجنگ در يروان اتيعمل و يروان جنگ از ييهابارته وجود رغمبه

 وتوع با زمانهم و ستميب ترن يانيپا دهه از دور، يهاگذشته در متخصصان و شمندانياند توسط جنگ از بُعد نيا

 شده ليتبد يکنون دوره يهاجنگ انکار رتابليغ و مهم ابعاد از يکي به نرم تدرت ارتباطات يفناور و اطالعات نقالبا
 تدرت يافزارنرم و يافزارسخت يابزارها داشتن بدون ينظام فرمانده اي و ياستمداريس چيه امروزه که ياگونه به است؛

 بودن دهيچيپ و يگستردگ جهت به آورد.ينم در اجرا مرحله به و نيوتد ،يطراح را يجنگ نقشه و طرح گونهچيه نرم

 تدرت گذارند،يم يجا بر نينو يهاجنگ تيماه و تيفيک در آن ابعاد از کي هر که ارتباطات و اطالعات يفناور عرصه
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 جنگ ،يکيالکترون جنگ ،ياانهيرا جنگ چونهم يمختلف اشکال اجرا و اتيعمل صحنه در يبريسا کرديرو با نرم
 زانيم ،يگستردگ لحاظ به يبريسا جنگ و نرم تدرت اشکال نيا همه انيم در رد.يگيم خود به را ... و ياطالعات

-داده است. برخوردار اشکال ريسا به نسبت يواالتر گاهيجا و تياهم از اجرا يهاروش و جنگ سرنوشت در يرگذاريثتأ

 جنگ عراق، هيعل م 1991 جنگ ژهيو به منطقه در او مانانيپهم و کايآمر رياخ يهاجنگ يبررس از آمده دست به يها
 جنگ يمرحله سه هر در يبريسا جنگ که دارد آن از تيحکا سلطه( )جنگ عراق هيعل 2003 جنگ و کوزوو 1999

 جنگ ياصل ابعاد از يکي عراق اشغال از بعد و ينظام اتيعمل انجام نيح در ،ينظام اتيعمل آغاز از تبل يعني سلطه

-سخت از يبرخوردار مستلزم ،يبريسا دفاع موفق ياجرا و يطراح  است. داده اختصاص خود به را عراق هيعل کايآمر

 و هدف از ازين مورد اطالعات يآورجمع مرحله در چه زاتيتجه و ابزارها باشد.يم موضوع با متناسب افزارنرم و افزار

 دارند. اهداف به دنيرس در برجسته ينقش ،يبريسا دفاع ياجرا و يبارگذار مرحله در چه و هاآن ليتحل و هيتجز

 هرچند ينونک طيشرا در که دهديم نشان هايريپذبيآس و هايکاست و هايتوانمند و مقدورات سهيمقا و يبررس
 جهت به يول باشد،يم موجود مسلح يروهاين در دشمنان يبريسا حمالت برابر در مؤثر يمقابله يبرا بالقوه يهانهيزم

 لذا باشند.يم ريپذبيآس دشمنان يبريسا اتيعمل برابر در يخود يروهاين مناسب، آموزش و يسازمانده ساختار، نبود

 کرد. وجستج ارت  يهاگاني در يسازمانده و يساختارساز ضرورت در ديبا را نخست تياولو و اتدام نينخست
 مهم اريبس هاتيذهن تيريمد زين و ييفضا و يکيالکترون جنگ ماتاتدا ،ياانهيرا حمالت يهااتيعمل در يکلطوربه

 يهاجنبه و دينما نيتدو منسجم يتيامن کارراه کي که باشد موفق توانديم نهيزم نيا در يسازمان تنها و باشنديم

 کي در اشد.ب هکرد هماهنگ خود کيپلماتيد و ينظام ،ياطالعات يهااستيس با را يبريسا اتيعمل يتدافع و يتهاجم
 در يبريسا يناورف به آجا افزون روز و ديشد يوابستگ  يافزا لحاظ به گفت: توانيم يکل يريگجهينت و يبند جمع

 نيا به سونگرانه همه پرداختن و بوده برخوردار يشتريب تياهم از روز هر يبريسا يفضا تيامن لذا تدرت، ابعاد همه

 گردد. محسوب يستيبا يتيامن ياعدف يحوزه در اول تياولو يدارا موضوع،

 اول فهد جهينت
 نتبات به سوممو يکيالکترون يريسربازگ و يهکر يهاگروه در کشور يهاانهيرا و سرورها يراراديغ تيعضو  .1

 که است ياناخواسته يهابيآس و معضالت از يکي يبريسا حمالت در يارادريغ مشارکت و يسازمانده جهت

 و محدود را يريپذ وذنف که اندازه هر که چرا هستند بانيگر به دست زين هاآن تبع به زين آجا ياانهيرا مراکز

 ست.ين محال يامر هکرها نفوذ و روسيو ورود هم باز ميينما زولهيا
 فرصت  رشناسانکا کهاينبه توجّه با است بوده هکرها و هاروسيو نفوذ يبريسا حمالت اوليه هايروش از يکي .2

 با اساييشن در که گفت توانمي پس .دارند را هکرها و هاروسيو نفوذ صيتشخ ييشناسا تجه ياندک اريبس

 در يربوميغ ياافزارهنرم بر تسلط احتمال که چرا باشديم اديز اشتباه و خطا امکان يربوميغ يهاسامانه
  .است رممکنيغ يامر جوانب يتمام

 امانج را حمالت نيا با بارزهم تديمي يربوميغ تجهيزات و فنون همان با توانندنمي امروزه آجا، ياانهيرا مراکز .3

 همچنين و ده(يد )آموزش کارآزموده افراد نيفتد عقب جلو روبه تافله اين از کهآن براي بايستي آجا دهند،
 آشنايي هکرها و اهروسيو حمالت گونهاين با تنها نه که باشد، داشته اختيار در را داريصالحيت طراحان

 هداشت هاآن از را ممکن برداريبهره بيشترين بحراني هايموتعيت در بتوانند بلکه باشند، داشته وافر و لکام

 را بهره يشترينب نيرو کمترين با آتي نبردهاي در که است کسي به متعلق پيروزي کنوني عصر در زيرا باشند،
 باشد. برده
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 دوم فهد جهينت
 و ايچندرسانه مچونه جديد کاربردهاي نياز تأمين در يرابطه دادهپايگاه مديريت سامانه توانايي عدم دليل به .1

 در واحد ارداستاند وجود عدم همچنين کاربر، جانب از جديد داده انواع تعريف در آن ناتواني و بالدرنگ

-هپايگا ريتمدي سامانه ساخت آن،  SQLانحصاري زبان پيچيدگي و شيءگرا دادهپايگاه مديريت هايسامانه
  .است الزامي ايرابطه شيء ايداده مدل بر مبتني داده

 اطمينان ليتتاب و پذيريدسترس افزاي  به منجر مختلف هايسايت در هاداده تکرار و توزيع که آنجا از .2
 هشد توزيع يا امتمرکزن صورتبه بايد يبوم دادهپايگاه مديريت سامانه لذا شود،مي داده پايگاه مديريت سامانه

 .شود سازيدهپيا

 هر حياتي  بخ که دادهپايگاه مديريت سامانه کاتالوگ به عادي کاربر هر دسترسي از جلوگيري منظوربه .3
 در .کند ترلکن را آن با کاربران تعامالت تمامي دسترسي، کنترل مانند مکانيزمي بايستمي است، سامانه

 مواتع در تا شوديم گرفته کاربه کاتالوگ و برانکار کاري تعامالت مورد در وتايع ثبت هاسامانه از بسياري

 .گردد باز معمول حالت به آن وسيله به سامانه اضطراري

 واسط از ستيبا آورد،مي پايين را امنيتي ضريب يک ،Backdoor عنوان به داده، پايگاه واسط که آنجا از .4

 .شود استفاده سنسيل با داده پايگاه

 سوم فهد جهينت 
-مي ورتص ترافيک باالي حجم ايجاد با دهيسرويس در اختالل ايجاد منظوربه که (DOS) متناوب حمالت .1

  باشد. يبريسا حمالت نيترعيشا از DOS حمالت اديز اريبس احتمال به رونيا از گيرد،

 نوع نيا زا يريجلوگ جهت يخاص اتدام مواتع از ياريبس در که است ياگونهبه DOS حمالت تيماه اصوالً .2
 هب هاآن اتصال که ستنده بسته ييهاشبکه آجا ياانهيرا مراکز نکهيا به توجه با اما داد؛ مانجا توانينم حمالت

 اگر و دگرديم محسوب توت نقطه کي عنوان به موضوع نيهم باشديم ممنوع نترنتيا و يکشور يهاشبکه

 باشد.يم ييشناسا تابل نگيتورينما يهاسامانه از استفاده با رديگ انجام کاربران يسو از زين يحمالت
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