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 امنیت اطالعات چیست

امنیت اطالعات یعنی حفاظت اطالعات و سیستمهای اطالعاتی از فعالیتهای غیرمجاز. این 

فعالیتها عبارتند از دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه برداری یا ضبط، خراب کردن، 

 تغییر، دستکاری .

شود. اگر چه امنیت کامپیوتری گاهی به اشتباه به جای هم بکار برده می و های امنیت اطالعاتواژه

اطالعات، یکپارچه ها موضوعات به هم مرتبط هستند و دارای هدف مشترک حفظ محرمانگی این

ها وجود دارد. این های ظریفی بین آنبودن اطالعات و قابل دسترس بودن را دارند ولی تفاوت

های استفاده شده برای حل روش و رویکرد موضوع امنیت اطالعات بهها در درجه اول تفاوت

. دارداشاره مسئله   

ها مربوط است بدون در نظر دهامنیت اطالعات به محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن دا

. گرفتن فرم اطالعات اعم از الکترونیکی، چاپ، یا اشکال دیگر  

حصول اطمینان از در دسترس بودن و عملکرد صحیح سیستم کامپیوتری تمرکز  برامنیت کامپیوتر 

. شودبدون نگرانی از اطالعاتی که توسط این سیستم کامپیوتری ذخیره یا پردازش می ، دارد  

های مختلف برای افراد، امنیت اطالعات تأثیر معناداری بر حریم خصوصی دارد. البته در فرهنگ

. این مفهوم حریم خصوصی تعبیرهای متفاوتی دارد  

وقتی صحبت از امنیت اطالعات می شود ناخودآگاه به یاد رایانه، کلمه عبور، اسم رمز، قفل های 

دیوار آتش و نظایر آن می افتیم. اما این تنها یکی از  سخت افزاری و نرم افزاری و نرم افزارهای

ابعاد امنیت اطالعات است. اطالعات در تعریف علمی آن به مجموعه ای از داده ها که دارای معنی 

و هدف باشند اتالق می شود. می بینیم که در این تعریف هیچ صحبتی از رایانه و داده های 

ز این رو اطالعات می تواند به هر نوع از داده های معنی الکترونیکی یا دیجیتالی نشده است. ا

دار نظیر اطالعات چاپی، کاغذی، الکترونیکی، صوتی و تصویری گفته شود و حتی گفته های 

گانه حفظ درستی، محرمانگی و دسترس پذیری شفاهی ما به یکدیگر را نیز پوشش دهد. موارد سه

هستند .از مفاهیم اصلی امنیت اطالعات   

ها بطور غیرمجاز و تشخیص تغییر در صورت یعنی جلوگیری از تغییر داده ستی )یکپارچه بودن(در



. یعنی جلوگیری از افشای اطالعات به افراد غیرمجاز محرمانگیت . کاری غیرمجاز اطالعادست   

د .افراد مجاز هستند در دسترس باشناطالعات باید زمانی که مورد نیاز یعنی  قابل دسترس بودن  

های بسیاری راهاست .  های اخیر به میزان قابل توجهی رشد کردهبحث امنیت اطالعات در سال

برای ورود به این حوزه کاری به عنوان یک حرفه وجود دارد. موضوعات تخصصی گوناگونی وجود 

پایگاه های کاربردی و ها، تأمین امنیت برنامهدارد از جمله: تأمین امنیت شبکه)ها( و زیرساخت

ریزی تداوم تجارت و های اطالعاتی، برنامهها، تست امنیت، حسابرسی و بررسی سیستمداده

. بررسی جرائم الکترونیکی و غیره  

 

 چرا امنیت اطالعات الزم است 

ها، و مشاغل خصوصی مقدار زیادی ها، موسسات مالی، بیمارستانها، مراکز نظامی، شرکتدولت

و وضعیت مالی گردآوری  مورد کارکنان، مشتریان، محصوالت، تحقیقاتاطالعات محرمانه در 

آوری، کنند. بسیاری از این اطالعات در حال حاضر بر روی کامپیوترهای الکترونیکی جمعمی

شود. اگر اطالعات محرمانه در مورد پردازش و ذخیره و در شبکه به کامپیوترهای دیگر منتقل می

ای به دست رقیب بیفتد، این درز اطالعات ممکن حصول جدید موسسهمشتریان یا امور مالی یا م

است به خسارات مالی به کسب و کار، پیگرد قانونی یا حتی ورشکستگی منجر شود. حفاظت از 

. اطالعات محرمانه یک نیاز تجاری، و در بسیاری از موارد نیز نیاز اخالقی و قانونی است  

امنیت اطالعات دارای یک سری استانداردها میباشد . در صورتیکه سازمانی به درستی کنترلهای 

مناسب امنیتی را پیادهسازی نکند قادر نخواهد بود به این قوانین و استانداردها دست پیدا کند . 

حال این سوال مطرح میشود که چه نیازی به رعایت استانداردهای امنیت اطالعات در سازمان 

داریم ؟ پاسخ به این سوال در ساده ترین حالت این است که مشتریان و شریکهای تجاری سازمان 

با مشاهده رعایت شدن این قوانین و استانداردها توسط سازمان، اعتماد بیشتری در برقراری 

 ارتباط و همکاری با شما خواهند داشت .

نمونه هایی از موضوعات امنیت اطالعات که نیاز سازمانها به رعایت این استانداردها و پیادهسازی 

 آنها را ذکر می کنند در ادامه خواهد آمد :

 



 خطمشی به ما می گوید :

 حفاظت از کدام دسته از اطالعات سازمان برای ما مهم تر است؟

  ما باید خود را برای چه نوع ریسکهایی آماده کنیم؟  

 چه خطراتی درستی، محرمانگی، و در دسترس بودن اطالعات سازمان ما را تهدید می کند ؟

   کارهای پیشنهادی ما برای پیشگیری یا واکنش در برابر این خطرات کدامند؟

 چه ساختار سازمانی برای اداره روشهای امنیت اطالعات الزم است ؟

 موضوعات امنیتی مرتبط با نیروی انسانی به ما می گوید :

 آیا افراد سازمان کارهای مجاز و غیر مجاز امنیتی را می شناسند و از تبعات آنها آگاهند؟ 

آیا آنها از گزارش دهی در مورد وقایع امنیتی اطالعات )نظیر خطاهای نرم افزاری، نقصهای 

 امنیتی، ویروسها و ...( را یاد گرفتهاند؟

آیا برای کارکنان تازه و کم تجربه، آموزشهای خاص در ارتباط با امنیت اطالعات در نظر گرفته 

 میشود؟

 در موضوعات امنیت محیطی موارد زیر بررسی می شوند : 

 تعریف سطوح امنیت فیزیکی در سازمان 

 امنیت کابل کشیها )شبکه کامپیوتری، تلفن، دوربین مدار بسته، سیستم اعالم حریق، دزدگیر (

 امنیت تجهیزات قابل حمل )مثل لپ تاپ( در خارج از سازمان 

 شیوه خروج اموال از شرکت و ورود مجدد اموال به شرکت

 نحوه تهیه پشتیبان از اطالعات 

 امنیت سیستمهای در دسترس عمومی

مقوله امنیت اطالعات یک مقوله مهم، بسیار وسیع و پیچیده است که دستیابی به آن عالوه بر 

زیرساختهای بسیار حساس و آموزشهای متنوع، نیازمند دانش روز درباره مدیریت اطالعات، 

فناوریهای پیشرفته و استقرار سیستمهای مدیریتی میباشد . انتخاب مشاور امنیت اطالعات با 

تجربه کاری در زمینه امنیت اطالعات میتواند بهرهوری سازمان را افزایش و خطرات و تهدیدات 

 را کاهش دهد تا ریسکهای موجود در سازمان به حداقل برسد .

 



 سامانه مدیریت امنیت اطالعات 

سیستم به معنی مجموعه ای از اجزاء است که برای رسیدن به هدف خاصی در کنار هم جمع شدند 

در واقع سیستم مدیریت امنیت اطالعات نیز از مجموعه ای از اجزاء تشکیل شده است که برای 

رسیدن به هدف خاصی که در اینجا برقراری و مدیریت امنیت اطالعات سازمان یا شرکت می باشد 

در کنار هم جمع شده اند. سیستم مدیریت امنیت یک ساختار استاندارد و تعریف شده است و این 

بدین معنا می باشد که ما به خودی خود نمی توانیم تعیین کنیم چگونه اطالعات بایستی امن شوند 

و یک معیار و پایه و اساس برای اینکار بایستی تعریف شود که وظیفه آن بر دوش سازمان بین 

 المللی تنظیم استاندارد ها است . 

کسب و کار هر سازمان موجب شده است  ندیاطالعات در فرا یفناور یریتوسعه روز افزون به کارگ

آن مجموعه محسوب شود.  یاتیاز منابع ح یکیبه عنوان  یاطالعات یهاییکه اطالعات و دارا

به  یابیدست یبرا یاساس یازهایاز ن یکی به یاطالعات یهاییاز اطالعات و دارا دهیاستفاده پسند

و در دسترس بودن اطالعات از  یکپارچگی ،یشده است. حفظ محرمانگ لیسازمان تبد افاهد

 یسازرهی. با توجه به ذخشودیم یو تداوم کسب و کار تلق اتیحفظ ح یمهم برا یهامشخصه

اطالعات  تیامن نیتأم ،یعموم یهاو شبکه یوتریکامپ یهاآن در بستر شبکه یریگاطالعات و قرار

 نیازمند نگاه ویژه است .

انجام  یمختلف یهایگذارهیو سرما هانهیاطالعات، هز تیتحقق امن یمختلف برا یهاسازمان

خاص به  یتکنولوژ ای یتیصرفا با محصول امن تیامن نیاند و مطالعات نشان داده است که تأمداده

 یآموزش و اقدامات فن ،یسازفرهنگ ،یگذاراستیس ستیبایبلکه م گرددینم سریم ینحو مطلوب

در تداوم کسب و  ندیفرا نیکه ا یبه گونه ا ردیانجام پذ ایپو یستمیس ندیفرا کیدر قالب  یو کنترل

 تیله امنسازمان با لحاظ نمودن مقو یندهایعملکردها و فرا هیکار سازمان ادغام شده و کل

از آن یاد می شود . اطالعات تیامن تیریمد ستمیکه تحت عنوان س ردیالعات انجام پذاط  

به بیان دیگر، سیستم مدیریت امنیت اطالعات بخشی از فرایندهای سازمان و ساختار کلی مدیریت 

شده و با آن یکپارچه می باشد . سیستم مدیریت امنیت اطالعات با بهکارگیری فرایند مدیریت 

مخاطرات از محرمانگی، صحت و دسترس پذیری اطالعات محافظت کرده و به ذینفعان این 

 اطمینان خاطر را میدهد که مخاطرات به میزان کافی مدیریت می شوند . 
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سیستم مدیریت امنیت اطالعات در واقع مجموعهای است از سیاستها، اهداف، استراتژیها، 

روشهای امنیتی، مستندات شناسایی و ارزیابی مخاطرات، کنترلهای امنیت شبکه و اطالعات 

)اعم از سختافزار، نرمافزار و...(، روشها و دستورالعملهای فنی و سیستمی، منابعانسانی و... 

میباشد که متناسب با قواره و زمینهکاری سازمان ، طراحی و پیادهسازی میگردد و وظیفه تداوم 

 امنیت اطالعات در سازمان را به عهده دارد . 

به منظور فراهم آوردن الزامات استقرار، پیادهسازی، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت 

امنیت اطالعات، برای آن استاندارد های بین المللی توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی و 

 کمیسیون بین المللی برق و الکترونیک تعریف می شود . 

اگر سازمانی بتواند سیستم مدیریت امنیت اطالعات را به درستی پیاده سازی و مدیریت کند آنگاه  

تجارتی دائمی و همراه با ریسک کمتر خواهد داشت . پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

می تواند باعث اطمینان از سازگاری با استانداردهای امنیت اطالعات و محافظت از داده ها ، قابل 

اطمینان کردن تصمیم گیری ها و محک زدن سیستم مدیریت امنیت اطالعات ، ایجاد اطمینان نزد 

مشتریان و شرکای تجاری ، امکان رقابت بهتر با سایر شرکت ها و ایجاد مدیریت فعال و پویا در 

 پیاده سازی امنیت داده ها و اطالعات شود .

بر اساس استانداردهای مدیریت امنیت اطالعات و ارتباطات ، هر دستگاه یا سازمان باید مجموعه 

: ات را به شرح زیر، برای خود تدوین نمایدمستندات مدیریت امنیت اطالعات و ارتباط  

 مستند اهداف، راهبردها و سیاستهای امنیتی فضای تبادل اطالعات دستگاه

 مستند طرح تحلیل مخاطرات امنیتی فضای تبادل اطالعات دستگاه

 مستند طرح امنیت فضای تبادل اطالعات دستگاه

 مستند طرح مقابله با حوادث امنیتی و ترمیم خرابی های فضای تبادل اطالعات دستگاه

 مستند برنامة آگاهی رسانی امنیتی به پرسنل دستگاه 

 مستند برنامة آموزش امنیتی پرسنل تشکیالت تامین امنیت فضای تبادل اطالعات دستگاه

فازهای پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات معموال به صورت زیر هستند : طراحی 

سیستم مدیریت امنیت اطالعات - پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات - پایش و 

 بازنگری سیستم مدیریت امنیت اطالعات - بهبود سیستم مدیریت امنیت اطالعات .  

 



 مدیریت دسترسی کاربر

با مدیریت امنیت اطالعات همکاری کرده تا از این طریق اطمینان حاصل کند که مدیریت دسترسی 

های دسترسی ممکن شود. درخواستهای امنیتی اطالعات، اجرا میسیاستقوانین دسترسی در 

های سرویس ایجاد شده و توسط میز خدمات اداره شوند و یا ممکن است است با عنوان درخواست

. به منظور اجرا، به یک گروه امنیتی هدایت شوند  

مدیریت .  اده ها استبخش اصلی در مدیریت امنیت اطالعات، کنترل دسترسی به برنامه ها یا د

های دسترسی کاربران است. این فرآیند شامل کنترل نام مسئول رسیدگی به درخواستدسترسی 

ها با سطح کاربری و رمز عبور است، اما شامل موارد دیگری همچون ایجاد گروه ها یا نقش

. باشدها نیز میدسترسی تعریف شده و سپس کنترل دسترسی ها از طریق تعریف عضویت گروه  

مدیریت دسترسی عالوه برای اعطای مجوزهای دسترسی، در زمان تغییر وضعیت کاربر بواسطه 

انتقال، استعفا، یا پایان کار، مجوزهای کاربر را لغو میکند . به عالوه می بایست بصورت دوره ای 

بر نقشها یا گروه هایی که برای کنترل دسترسی مورد استفاده قرار میگیرند، نظارت داشته تا از 

این طریق اطمینان حاصل کند که صرفا مجوزهای مورد نیاز تخصیص داده شده اند و هیچ گونه 

 تداخل مجوز بین نقشها یا گروه ها وجود ندارد . 

نقش مدیریت دسترسی حصول اطمینان از این نیز هست که افراد در یک سازمان قادر به استفاده 

از سیستم هایی هستند که به آنها کمک می کند تا کارهای خود را انجام دهند اما دسترسی این 

افراد به اندازه نیاز آنها میباشد. این فرایند بر اساس قاعده امنیت اطالعات "حداقل مجوز" یا 

"حداقل حق دسترسی" اجرا می شود، که بیان می دارد هر کاربر فقط باید بتواند به اطالعات یا 

 منابع الزم برای کار خود دسترسی داشته باشد . 

به دسترسی یا میزان استفاده از قابلیتهای برنامه هایی که کاربر مجاز به استفاده از آنها میباشد 

هم می توان اشاره کرد مثل دسترسی کاربر در یک فایل سرور یا سیستم مدیریت محتوا که به 

سطوح مختلفی همچون خواندن فایل ، خواندن و نوشتن فایل ، ویرایش فایل و حذف فایل تقسیم 

 میشود . 

درخواست دسترسی روشی است که در آن کاربر درخواست دسترسی به یک سرویس را دارد . 

معموال یک درخواست برای ورود به سیستم از طریق یک درخواست سرویس از سرویس دهنده 

است . سیاست امنیتی اطالعات سندی است که قوانین دسترسی را برای مدیریت دسترسی جهت 



اجرا فراهم می سازد . فرآیند مدیریت امنیت اطالعات این سیاستها را ایجاد و نگهداری میکند . 

هویت اطالعاتی است که مشخص میکند کاربر چه کسی است. این مورد برای تأیید وضعیت کاربر 

در یک سازمان و تعیین سطوح دسترسی او استفاده می شود. هر کاربر یک هویت منحصر بفرد 

دارد. سطوح دسترسی ، تنظیماتی هستند که به همراه دسترسی کاربران برای آنها ارائه میشود . 

گروه های خدمات مجموعه های مشابهی از سرویسها هستند که این سرویسها ممکن است بطور 

 یکسان عمل کنند یا وظایف مرتبطی داشته باشند .

فعالیت های مدیریت دسترسی شامل موارد فوق می باشد : درخواست دسترسی – تایید - فراهم 

حذف یا محدود  -ی ثبت و پیگیری دسترس -ت نظارت بر وضعیت هوی - سازی حقوق دسترسی

کردن حقوق دسترسی . فرآیندهای مدیریت دسترسی دو بخش دارند : نگهداری فهرستی از 

 نقشهای کاربر و پروفایلهای دسترسی و تامین درخواستهای دسترسی کاربر .

 

 کنترل دسترسی به شبکه 

مدیریت و کنترل دسترسی بهترین راهکار ایجاد امنیت در الیه شبکه است . فعال کردن متدهای 

امنیتی و راهکار دفاع در الیه های مختلف باعث می شود که خرابکاران در هر قسمت از شبکه با 

یک سد دفاعی روبرو باشند و این باعث می شود که یک شخص متجاوز نتواند از طریق هر خط 

دفاع برای ورود به شبکه و دسترسی به داده ها بجنگد . یک دفاع خط مقدم باید کنترل دسترسی 

به شبکه و توانایی آن در محدود کردن دسترسی شبکه به دستگاه ها و کاربرانی که دارای مجوز و 

تأیید اعتبار هستند ، باشد . مدیریت دسترسی به شبکه از باالترین اولویت های هزینه ای برای 

 امنیت اطالعات و از فناوری هایی است که تیم امنیت بیشترین اعتماد را به آن دارند .

راه کارهای الزم جهت کنترل سطح دسترسی های کاربران به منابع یک شبکه هنگامی که برای 

اولین بار جهت دسترسی به شبکه تالش می کنند را کنترل دسترسی به شبکه می گویند . به وسیله 

کنترل فوق می توان با ساختارهای شبکه مانند سوییچ ها، مسیریاب ها و دیواره های آتش و    

سیستمهای یکپارچه امنیتی با سرویس دهنده های پس زمینه در شبکه و دستگاههای محاسباتی 

کاربر ارتباط برقرار کرد تا مطمئن شویم که سیستم اطالعاتی قبل از مجوز همکاری به صورت امن 

 عمل می نماید .



به عبارت دیگر هنگامی که یک رایانه به یک شبکه متصل می گردد، در لحظه اول دسترسی به هیچ 

یک از منابع شبکه ممکن نیست مگر اینکه با سیاست هایی که توسط مدیران شبکه تعریف شده ، 

موافقت نماید. این سیاست می تواند مواردی از قبیل سطح به روز رسانی، سطح محافظت ضد 

ویروس، و پیکربندی سیستم باشد. هنگامی که کامپیوتر توسط یک نماینده نرم افزاری از پیش نصب 

شده ، بررسی می گردد فقط توانایی این را دارد که به منابعی که می توانند مسائل موجود را 

بازسازی )حل یا به روز رسانی( کنند ، دسترسی داشته باشد. در نخستین بار که سیاست با آن 

مطابق می شود، کامپیوتر می تواند به منابع شبکه و اینترنت در حدود سیاست هایی که در سیستم 

 مدیریت دسترسی به شبکه تعریف شده است ، دسترسی پیدا کند . 

کنترل سطح دسترسی شبکه به صورت معمول برای دسترسی های براساس وظیفه و عملکرد          

 می باشد . تعیین سطح دسترسی به شبکه براساس سیاستی است که برای کاربر در تجهیزات

مرتبط براساس آن تعریف شده است . به عنوان مثال در یک سازمان هر کاربر تنها می تواند به 

اطالعات خاصی که بسته به نقشش ، مجوز دسترسی به آنها به وی اختصاص داده شده است، 

 دسترسی داشته باشد .  

پیاده سازی راه کار کنترل سطح دسترسی شبکه معموال مراحل زیر را دارد : تعیین سیاست مرتبط 

با سطح دسترسی - شناسایی کاربران و امکان مدیریت در دسترسی - کنترل و کاهش تهدیدات و 

حمالت که به این منظور رویکردهای کنترل لبه شبکه ، کنترل هسته شبکه و کنترل کاربران و 

 مشتریان نهایی در نظر گرفته می شود . 

تاکید کنترل دسترسی شبکه بر این است که چه کسی یا چه چیزی مجوز دسترسی به شبکه را صادر 

کرده است. این شامل کاربر و دستگاه ها است . مدیریت دسترسی شبکه ، اتصال به شبکه را متوقف 

میکند تا احراز هویت و کنترل مجوز اتصال را انجام دهد . بر اساس سیاست های از پیش تعریف 

 شده ، دسترسی ایجاد شده یا رد می شود .  

کنترل دسترسی بر اساس نقض کاربر و یا دستگاه به این معناست  که یک کاربر معین و دستگاه او 

در سطح دسترسی مربوطه مجوز خود قرار می گیرد .  ایجاد محرمانگی و دسترسی سطح بندی 

شده به منابع سازمان هم به معنی چک کردن وضعیت امنیتی دستگاه ها بطور خودکار است که   

می تواند بر اساس مواردی از جمله نسخه سیستم عامل ، آخرین آپدیت های نصب شده ، داشتن 

آنتی ویروس و بروز بودن آن و موارد دیگر انجام پذیرد . سیاست دسترسی به مدیران اجازه      



می دهد تا سیاست های دسترسی چندگانه را که بر کاربران و دستگاههای متصل به شبکه و بر 

اساس موقعیتهای خاص مانند مشخصات کاربر ، نوع دستگاه یا محل کاربر تنظیم می شود ، تعریف 

 کند . 

 از مهم ترین قابلیت های سیستم مدیریت دسترسی به شبکه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 اعالم وضعیت نرم افزارهای مختلف نصب شده ، فایروال و آنتی ویروس به مدیر شبکه

 امنیت شبکه و تعریف قوانین و سیاست های مربوط به کاربرانتأمین 

 تعیین کننده ی میزان دسترسی هرکاربر به امکانات مختلف

 مسدود کردن دسترسی سیستم های مشکوک

 سازگاری با انواع ویندوزها

 جلوگیری از انتشار کدهای مخرب مانند ویروس ها ، کرم ها ، جاسوس افزارها

 غیر سازگار برای دسترسی به شبکهجلوگیری از دستگاهای 

 کاهش ریسک خروج اطالعات از طریق افزایش کنترل و مدیریت دسترسی ها به شبکه

 دسترسی آسان به شبکه های بزرگ و کاهش در اخالل خدمات برای کاربران نهایی

 انطباق اطالعات قابل اثبات سازمانی از طریق داده های واقعی سیستم های متصل

 ا با روش مدیریت متمرکز سازمانیکاهش هزینه ه

 کامل کردن سرمایه گذاری های امنیتی مانند فایروال و آنتی ویروس
  

 

 

 

 -  

 



 کاربرد مفاهیم مدیریت امنیت در صنعت بانکداری الکترونیک 

حرکت اخیر سازمانها، به ویژه سازمانهای پولی - مالی به سمت جامعه اطالعاتی ، نقش موثر و 

تحول آفرین فناوری اطالعات در این زمینه باعث شده است بانکها به عنوان نهاد مالی و اعتباری 

مهم در هر نظام اقتصـــادی برای بقای خود در عصر اطالعات، استانـداردسازی امنیت 

 اطالعات را برای اجرای موثر و مناسب جدی بگیرند .

بانکداری الکترونیکی نیز از جمله خدمات جدیدی است که درسالهای اخیر بانکها و موسسات 

پولی و مالی به آن روی آورده اند . بانکــــداری الکترونیکی به عنوان درگاهی درفضای وب 

میتواند از طریق تبادل اطالعات، تمام عملیات مالی و اعتباری مشتریان را با موسسات پولی و 

مالی انجام دهد. بانکداری الکترونیکی دراستـــانداردسازی و دستیابی به سطح مشخصی از 

 امنیت همواره مورد تاکید مشتـــــریان و ذینفعان موسسه های پولی و مالی است .

با اتصال شبکههای بانکی به شبکههای جهانی، گنجینه حساس اطالعات در معرض دید و استفاده  

طیف وسیعی از مخاطبان در سراسر جهان قرار گرفته است. به عالوه این که بانک یک موسسه مالی 

با تراکنشهای مالی فراوان است که این تراکنشها با حجم بانک وافزایش خدمات جدید بانکی 

 که از ملزومات بقا در حوزه رقابتی بانکها است، افزایش هم می یابد .

در این شرایط تامین امنیت همان گنجینه گرانمایه یعنی اطالعات، بدون شک یکی ازضروریات هر 

بانکی است. حاصل تجربه و اقدامات انجام شده درطول دهههای گذشته درجهان، رویکردی است 

 تحت عنوان سیستم مدیریت امنیت اطالعات .

تامین امنیت اطالعات دریک مجموعه بانکی، به یکباره ممکن نیست والزم است این امربه صورت 

مداوم ودریک چرخه ایمن سازی شامل مراحل طراحی، پیاده سازی، ارزیابی واصالح انجام گیرد. 

بنابراین الزم است هربانک براساس یک متدولوژی مشخص، ضمن تهیه طرحها و برنامه امنیتی 

 مورد نیاز، تشکیالت الزم جهت ایجاد و تداوم امنیت اطالعات خود را نیز ایجاد کند . 

گسترش بانکداری الکترونیکی و ریسک پذیری باالی آن، حجم باالیی ازمطالعات امنیتی یک 

سازمان را در برمیگیرد ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی و ضرر و زیانهای ناشی از آن با 

گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی ، اینترانتی وافزایش کانالهای دیجیتالی بدون حضور و 

مراجعه مشتریان به شعبه نیز مدتهاست که آغازشده است . گسترش خدمات و محصوالت بین بانکی 



ازطریق شبکه شتاب و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی بین بانکها از سوی بانک مرکزی و 

ارایه خدمات برداشت وانتقال وجوه از طریق دستگاه های مربوطه علیرغم تمامی مزیتها و 

رضایت مشتریان هنوزسابقه زیادی دربانکداری ایران ندارد و هنوز بسیاری ازمسایل مربوط به 

ریسک و سیستمهای نظارتی مکانیزه ومشکالت ناشی ازآن برای بعضی ازبانکها وموسسات مالی 

 ومشتریان آشکارنشده است .

تبعات سوء ناشی از نبود مدیریت ریسک مبتنی برفناوری برای ردگیری تراکنشها، مانیتورکردن 

کانالهای توزیع دیجیتال میتواند به افزایش هزینههای سرباربانکها وموسسات پولی ومالی 

منجر و یاحتی ممکن است ارایه خدمات مبتنی برفناوری را با شکست مواجه کند . وجود یک 

مشکل امنیتی می تواند یک بانک یا موسسه پولی ومالی رابه روشهای متفاوتی تحت تاثیر قرار 

دهد. آشنایی با عواقب خطرناک یک مشکل یاحفره امنیتی دریک موسسه پولی ومالی وشناسایی 

مهمترین تهدیدات امنیتی که میتواند حیات یک موسسه پولی و مالی را با مشکل روبهرو کند، از 

جمله مواردضروری به منظورطراحی و پیاده سازی یک مدل امنیتی دریک موسسه پولی و مالی 

 است . 

*وجودحفرههای امنیتی دریک موسسه پولی ومالی، می تواندپیامدهای منفی زیادی بهدنبال 

 داشته باشد که عبارتند از :

 افزایش هزینه وکاهش درآمد 

 خدشه به اعتباروشهرت یک موسسه پولی ومالی 

 ازدست دادن داده واطالعات مهم 

 اختالل درفرایندهای جاری یک موسسه پولی ومالی

 سلب اعتماد مشتریان وسرمایه گذاران 

پیامدهای قانونی به دلیل عدم ایجاد یک سیستم ایمن وتاثیر منفی برفعالیت سایرموسسات پولی و  

 مالی

اکثر سازمانها به منظور مدیریت خطرات امنیتی از دو رویکرد مختلف استفاده میکنند : 

 رویکردانفعالی – رویکردپیشگیرانه .

رویکرد اول فرآیندی است که براساس آن صرفا پس ازبروزیک حادثه امنیتی به آن پاسخ داده 

می شود . رویکرد دوم فرآیندی است که باعث کاهش خطرآسیب پذیری دریک موسسه پولی و 



مالی می شود. مدیریت پیشگیری ازخطرات امنیتی مزایای زیادی نسبت به یک رویکرد انفعالی 

دارد. با پیاده سازی کنترلهایی که کاهش آسیبپذیری سیستم وسوء استفاده ازآنها توسط نرم 

افزارهای مخرب را بهدنبال خواهدداشت، امکان سوءاستفاده مهاجمان ازفرصتهای ایجادشده 

 کاهش یافته وپیشگیری الزمه انجام خواهدشد .

 *روشهای حفاظت امنیتی پیشنهادی بانکها و مورد انتظار مشتریان عبارتند از :

 وضوح آدرس وب سایت تایید شده موسسه پولی ومالی درنشریات بانک 

 تایید وب سایت ازطریق گواهینامههای دیجیتالی  

 حفاظت پین و رمز عبور 

 استفاده ازصفحه کلیدهایی بامحرک موس یا لمسی برای اطالعات حساس

 .محافظت در برابر ویروسها 

 پیاده سازی دیواره آتش 

 رمزگذاری حداقل 128بیتی 

 قراردادن محدودیت برای مشتریانی که دروب سایت شناسایی نشدهاند 

*موارد زیر برای افزایش اعتمادکاربران تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی درجهت 

 انجام فعالیتهای اقتصادی وتجاری، مطرح می شوند :

محافظت: فرایندی که طی آن مشخص می شودکه مشتریان متقاعد میشوند تا اطالعاتشان به  

 قدرکافی توسط گردآورندگان اطالعات جمع آوری شود

تایید: به معنی اطمینان دادن به مشتری ازاین جهت است که تراکنشهایی که ازطریق وب سایت  

 انجام میدهد با سایت واقعی و اصلی بانک موردنظرش انجام شده است

تصدیق: منظورازتصدیق این است که یک گروه سوم به عنوان ناظرحضورداشته باشدتاگواهی  

کندکه تراکنشها بین چه افرادی صورت گرفته است وبه عبارتی فعالیت دراینترنت ازاین طریق 

 گارانتی شود

رد انکار: مکانیسمی برای اطمینان ازاین است که کامپیوتر مشتری با سروربانک ارتباط برقرار 

کرده است وبالعکس . بنابراین افراد شرکت کننده در این ارتباطات قادر به انکار فعالیت خود 

 نخواهند بود



*بانکها، موسسات پولی ومالی وموسسات تجاری با پیاده سازی یک استراتژی امنیتی ازمزایای 

 زیربهره مندخواهند شد :

افزایش مشتریان بانکی و بانکداری الکترونیکی با افزایش اطمینان مشتریان به موسسه پولی و  

 مالی

 سودآوری بیشتر موسسات پولی ومالی با جذب سرمایههای مشتریان افزوده شده 

 کاهش احتمال غیرفعال شدن سیستمها و برنامهها 

 استفاده موثرازمنابع انسانی وغیرانسانی دریک موسسه پولی ومالی )افزایش بهره وری (

کاهش هزینه ازدست دادن داده توسط ویروسهای مخرب و یاحفرههای امنیتی )حفاظت از  

  دادههای ارزشمند(

 افزایش حفاظت ازمالکیت معنوی 

 دارا بودن یک استراتژی برای مدیریت مخاطرات درمواقع الزم 

یک مشکل امنیتی که باعث ازبین رفتن اطالعات مشتریان می شود، می تواند پیامدهای قانونی 

 برای یک موسسه پولی ومالی بهدنبال داشته باشد .

 

 منابع و مراجع 

 
Wikipedia.org 
Kaipod.ir 
Cyberpolice.ir 
Apk-group.net 
Sapraict.ir 
Security.tosinso.com 
Danapardaz.net 
Cynetco.com 
Setarehsabz.com 
vista.ir 
 

 با سپاس از توجه شما
 


