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 ”به نام خدا ” 
 

  
:کارگاه آموزشی   

 
 

 آشنایی با تهدیدات فضای سایبری
 

 

(از سرقت اطالعات رایانه ایپیشگیری به همراه ارایه روش های )  
 

 دکتر حمیدرضا ندرلو  :ارایه دهنده 
 1398آبان ماه   -مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی  
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  اطالعات کارگاه آموزشی آشنایی با تهدیدات فضای سایبری  
 (به همراه ارایه روش های پیشگیری از سرقت اطالعات رایانه ای)

 آموزشی تاریخ و ساعت برگزاری کارگاه 12:00الی    9:30ساعت   1398/08/14 سه شنبه مورخ 

 آموزشی پذیرایی کارگاه 10:45میان وعده ساعت  

 آموزشی مخاطبین کارگاه تمامی رسته های سازمانی شاغل در مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی

 آموزشی امکانات کارگاه جزوات و فایل های آموزشی

 آموزشی محل برگزاری کارگاه اجتماعات شهدای گمنام مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی سالن

 کارگاه آموزشی مجوز دانشگاه علوم پزشکی ایرانبا مجوز ( جام فردی)آموزشی  دارای امتیاز

 کارگاه آموزشیهزینه  رایگان

Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Dr.Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 

 !دفاع، جزئی از هویت یک ملت زنده است 
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  فهرست مطالب کارگاه آشنایی با تهدیدات فضای سایبری  
 (به همراه ارایه روش های پیشگیری از سرقت اطالعات رایانه ای)

 سایبر و فضای سایبری•

 امنیت و تهدیدات امنیتی در فضای سایبری•

 اینترنت اشیاء و تهدیدات آن در فضای سایبری•

 (نوعی پدافند غیرعامل)پدافند سایبری •

 جرایم در فضای سایبری•

 روش های پیشگیری از سرقت اطالعات در فضای سایبری  •

 منابع و مراجع•
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 سایبر و فضای سایبری
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 (Cyber Space)و فضای سایبری ( Cyber)سایبر 

 .است Virtualمترادف با لغت انگلیسی  ومجازی و غیر ملموس  از لحاظ لغوی در فرهنگ های مختلف به معنی: سایبر •

مشتمل بر ارتباطات درونی انسان ها توسط رایانه و وساایل مخاابراتی   محیط الکترونیکی ( : فضای مجازی)فضای سایبری •
 . بدون در نظر گرقتن جغرافیای فیزیکی

 زیرسااختهای حیااتی  رایانه های به هم متصل شده به همراه شبکه های ارتباطی، سرورها، روترها، سوئیچها و کابلهااا کااه   •
 .بوسیله آنها کار می کنند را فضای سایبری می نامند

6 | 112 pages. 
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 (Elements of Cyber Space)عناصر فضای سایبری 

7 | 112 pages. 

 : از عبارتند سایبری فضای و سایبر اصلی عناصر•

 امنیت•

 آموزش•

 تکنولوژی•

 هوش•

 درونی روابط همچنین و سایبری های ساختار دهنده تشکیل اجزای•

 مورد باید سایبری فضای در که هستند موضوعاتی از یکدیگر با آنها

   .گیرند قرار توجه
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 (Cyber Space Layers)الیه های فضای سایبری 

8 | 112 pages. 
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 در کلیه عرصه ها( ICT)نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات  

 حکومتی؛ و ستادی های بخش•

 قضایی و حقوقی؛بخش های •

 خدمات فرهنگی و اجتماعی؛بخش های •

 ؛اقتصادی و خدمات بازرگانیبخش های •

 تولیدی؛بخش های •

 زیربنایی؛بخش های •

  .دفاعی و استراتژیکبخش های •

9 | 112 pages. 
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 در دنیای امروز( Cyber Space)وضعیت فضای سایبری  

 ؛(Use of Devices) ها دستگاه از استفاده در گسترده تغییرات•

  ؛(Social Network) مجازی دنیای در ها کالینت و افراد زندگی•

 ؛(Smart Phone) گسترده صورت به هوشمند های تلفن از استفاده•

  ؛(Wireless Technologies) سیم بی های تکنولوژی از استفاده•

 ؛(Human Errors) انسانی خطاهای زیاد بسیار افزایش•

 .(Electronical Transactions) الکترونیکی صورت به مالی مبادالت•
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 ؛الکترونیکی خدمات مفهوم•

 ؛الکترونیکی پست مفهوم•

 الکترونیکی؛ تجارت مفهوم•

 الکترونیکی؛ بانکداری مفهوم•

 الکترونیکی؛ بازاریابی مفهوم•

 الکترونیکی؛ آموزش مفهوم•

 الکترونیکی؛ دولت مفهوم•

 الکترونیکی؛ شهروند مفهوم•

 الکترونیکی؛ شهر مفهوم•

 الکترونیکی، تبلیغات مفهوم•

 الکترونیکی؛ سرقت مفهوم•

 الکترونیکی؛ جاسوسی مفهوم•

 الکترونیکی؛ تهدیدات مفهوم•

 الکترونیکی؛ سرباز مفهوم•

 سایبری؛ حمالت مفهوم•

 .سایبری ارتش مفهوم•

 ایجاد مفاهیم جدید در فضای سایبری 

11 | 112 pages. 
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 تعاداد البته و سایبری فضای در حجیم بسیار و شگرف رشد•

 داشته وجود ،تشویقی گوناه هایچ بادون آن، کااربران

   .است
 

  ثانیه 60 مدت ظرف که اتفاقاتی مقابل شکل در نمونه، برای•

 میالدی 2019 سال در که جهان کل در سایبری فضای در

 .شود می مشاهده پذیرفته صورت

 در کل جهان( Cyber Space)رشد فضای سایبری 
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 امنیت و تهدیدات امنیتی
 در فضای سایبری
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 (CIA)و فاکتورهای امنیت ( Security)امنیت  

. اسات ایمنی، اطمینان و آراماش خااطر و آساودگی    در لغت به معنای : امنیت •

دور باودن از  . ماا ارزشامند اسات    یحفاظت از آنچه که بارا ت عبارتست از یامن

 . هرگونه ریسک، شک، عصبانیت یا ترس و داشتن اعتماد به نفس

 : است شده تشکیل قسمت سه از امنیتی فاکتورهای : امنیت فاکتورهای•

  به اطالعات افشای از جلوگیری : (Confidentiality) اطالعات بودن محرمانه•
 .مجاز غیر افراد

  تغییر از جلوگیری : (Integrity) اطالعات (جامعیت و صحت) بودن یکپارچه•
   .اطالعات مجاز غیر دستکاری صورت در تغییر تشخیص و غیرمجاز بطور داده ها

 مورد که زمانی باید اطالعات : (Availability) اطالعات بودن دسترس قابل•
   .باشند دسترس در هستند، مجاز افراد توسط نیاز

18 | 112 pages. 
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 گذشته و حال : امنیت اطالعات 

   : سنتی اطالعات امنیت•

 دار؛ قفل یها قفسه در اطالعات ینگهدار•
 امن؛ یقفسه ها در مکانها ینگهدار•
 استفاده از نگهبان؛•
 نظارت؛ یکیالکترون یستمهایاستفاده از س•
 .و نظارتی یکیزیف یروشها: یبه طور کل•

   : (سایبری فضای) امروز در اطالعات امنیت•

 اطالعات؛ فناوری از گیری بهره رشد به رو گسترش•
 برقراری ارتباطات شبکه ای بین رایانه ها؛•
 برقراری امنیت در رایانه ها و شبکه ها؛•
 اطالعات در رایانه ها و بانک های اطالعاتی؛ ینگهدار•
 .امکان شنود، تغییر، سرقت و تخریب اطالعات•

حفاظتتغییر الگوی   

سرقتتغییر الگوی   

 
 هایاز ابزارامروزه ؛  ولی شد تامین میامنیت با حضور فیزیکی و نظارتی در گذشته، 
 .استفاده می شود برای حفاظت از داده ها و مکانیزم های هوشمند خودکار
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 ( Cybersecurity)امنیت سایبری   

  به  : اینترنت امنیت یا سایبری امنیت•

 به وابسته اطالعات، فناوری امنیت

 گفته سایبری امنیت ،ها دولت سیاست

 .شود می

 و شبکه امنیت جوانب به سایبری امنیت•

 تعریف مثل ها شبکه سیاستگذاری اصول

 و تجارت سایبری، جرایم خصوصی، حریم

 .دارد اشاره جهانی ارتباطات
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 یک موضوع بسیار مهم، (Cybersecurity)امنیت سایبری  
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 : باشد می زیر موارد شامل سایبری امنیت عناصر•

 ؛(Information Security) اطالعات امنیت•

 ؛(Network Security) شبکه امنیت•

 ؛(Application Security) کاربردی برنامه امنیت•

 ؛(Disaster Recovery) فاجعه بازیابی•

 .(End-User Compliance) نهایی کاربر سازگاری•

 (Elements of Cybersecurity)عناصر امنیت سایبری  

23 | 112 pages. 
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 اقدامات کنترل امنیت در فضای سایبری 

  امنیتی خطرات رساندن حداقل به یا و پیشگیری مقابله، حفاظت، به منجر که شود می گفته اقداماتی به امنیت کنترل•
 : کرد تقسیم دسته سه به توان می کلی طور به را اقدامات این .شود می

سیاست ها، رویه ها، استانداردها عبارتند از ( : کنترل رویه ها)کنترل مدیریتی •

 . و رهنمودهای مکتوب که توسط مراجع مسئول تایید شده است
 
 

اسات  نرم افزار، سخت افزار و داده هاا  استفاده از ( : کنترل فنی)کنترل منطقی •

 .برای نظارت و کنترل دسترسی به اطالعات و سیستم های کامپیوتری
 

 

بازه وسیعی از تادابیر را در بار مای     ( :کنترل عوامل محیطی)کنترل فیزیکی •

 استقرار تجهیزات در مکان های امان و باه دور از حماالت نفاونگران و    گیرد که 
 .در سیستم از آن جمله انداستفاده از افزونگی 
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 (Cyber Police)پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 

 درباره رهبری معظم مقام دستور از پس و 8۷ سال از : فتا پلیس•

 (افتا سند) کشور اطالعات تبادل و تولید فضای امنیت سند ایجاد

 ،رایانه ای جرائم قانون تصویب و تهیه با 88 سال در آن متعاقب و

 با و گرفته قرار نظر تحت سایبری فضای امنیت زدن برهم مخالن

 برخوردهای ،نیربط قانونی مراجع به ارجاع و آنان شناسایی

 تمام در فتا پلیس 89 اسفند از   نهایت در و انجام قانونی

 .است کرده آغاز را خود فعالیت کشور استان های

25 | 112 pages. 
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 اقدامات امنیتی در فضای سایبری  

 : از عبارتند سایبری فضای در امنیتی اقدامات•

 خسارت؛ از جلوگیری :(Prevention)  پیشگیری•

 تشخیص میزان خسارت، هویت دشمن و کیفیت حمله؛: (Tracing)  ردیابی•

 .بازیابی و جبران خسارات و جلو گیری از حمالت مجدد: (Reaction)  واکنش•
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 نکته جهت حفظ امنیت در فضای سایبری 10

 آنها؛ داشتن نگه روز به و (ها ویروس آنتی مانند) محافظتی افزارهای نرم از استفاده•

 ناشناس؛ منابع از دریافتی های نامه نکردن باز•

 مناسب؛ های گذرواژه از استفاده•

 ؛(Firewall) آتش دیواره حفظ از استفاده با نفون برابر در رایانه از محافظت•

 غریبه؛ افراد با رایانه منابع گذاشتن اشتراک به از خودداری•

 استفاده؛ عدم مواقع در اینترنت به اتصال قطع•

 رایانه؛ روی بر موجود های داده از پشتیبان تهیه•

 ؛(Patches) امنیتی های وصله منظم گرفتن•

 رایانه؛ امنیت منظم بررسی•

 .آلوده های رایانه با برخورد نحوه از کارمندان یا و افراد آگاهی از اطمینان حصول•
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 الیه های کنترل حفاظتی در فضای سایبری

28 | 112 pages. 
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 دیدگاه کلی الیه های کنترل حفاظتی در فضای سایبری

یاک اساتراتژی اسات کاه ابازار و      رویکرد امنیت شبکه الیه بندی شاده  •
 :امکانات مختلفی را در سطوح مختلف در زیر شبکه فراهم می کند 

 پیرامون•
 شبکه•
 میزبان•
 برنامه کاربردی•
 داده •

 

باا  محافظت از اطالعات، به منابع مالی نامحدود احتیاج ندارد بلکه : توجه •

ایجاد و به بلاو   )درک کلی از مساله و خلق یک طرح استراتژی و تاکتیکی 
 .صورت می گیرد( رساندن فرهنگ فضای سایبری

29 | 112 pages. 



     

Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 
Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Dr.Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 

 تهدید در فضای سایبری و سیستم های رایانه ای

 پیش) رویداد هر به : سایبری فضای در (Threat) تهدید•

  بر معکوس اثار احتماال باا واقعاه، یاا (تصاادفی یاا شده بینی

  تخریاب، مجااز، غیر دسترسی طریق از اطالعاتی سیستم

  گفته تهدید ،خدمات انجام از ممانعت یا و ها داده تغییر افشااء،

  .شود می

 .کند می استفاده ای شده شناخته پذیری آسیب از تهدیاد یک•
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 از گروه یک : ای رایانه های سیستم در امنیتی تهدید•

 اما ،اند نداشته وجود واقعی طور به کنون تا که رویدادهاست

   .شوند زیان و ضرر باعاث و آیند وجود به است ممکن

 تهدید در فضای سایبری و سیستم های رایانه ای
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 فضای تهدیدات اکثر .اند شده تحول و تغییر دستخوش نیز مفاهیم تکنولوژی، تغییرات واسطه به امروز جهان در•
 قابل محلی و ای منطقه جهانی، سطح سه در و اند شده وجهی چند و سویه چند متنوع، تهدیدات .ندارند خاصی جغرافیایی

   .است بررسی
 

 فردی؛ حوزه در (پذیری آسیب) تهدیدات•

 مردمی؛ و اجتماعی حوزه در (پذیری آسیب) تهدیدات•

 ها؛ سازمان و ها شرکت حوزه در (پذیری آسیب) تهدیدات•

 حساس؛ و حیاتی اصلی، های ساخت زیر حوزه در (پذیری آسیب) تهدیدات•

 .ملی امنیت حوزه در (پذیری آسیب) تهدیدات•

 

 و حوزه آسیب پذیری ها ( از جنس فناوری اطالعات)ظهور تهدیدات جدید 
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 سایبری فضای خود همانند سایبری فضای در تهدید طبیعت : گستردگی•

 که هستند روبرو ای خصمانه های فعالیت با کشورها بنابراین .است گسترده

  .باشد آنها حیاتی های زیرساخت یکپارچگی کننده تهدید تواند می

  ناتی ویژگی بالقوه تهدید که رود می کار به دلیل این به نهفته لفظ : نهفتگی•

 .نمود کشف کامل بطور را آن توان نمی هرگز لذا و بوده سایبری فضای

 سازمانهای مناسب، سازماندهی با خرابکار و جنایتکار های گروه : تنوع•

 این از کدام هر .دارند حضور صحنه در مارکی هر از هکری و مدیریتی مستقل

 پاسخ به نیاز که کنند می تحمیل را تهدید از مجزایی نوع خرابکاری عامالن

 .دارد را خود به مختص های

 

 مشخصه های اصلی تهدیدات در فضای سایبری

34 | 112 pages. 



     

Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 
Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Dr.Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 

  جاسوسی و اطالعات آوری جمع های فعالیت از بخشی انجام برای خارجی کشورهای اطالعاتی های سرویس : خارجی کشورهای•
  .کنند می استفاده سایبری ابزار از خود

 حمله سایبری های سامانه به درآمد کسب منظور به که ها گروه این سایبری تهاجمات روزافزون طور به : خرابکار های گروه•

 .است افزایش به رو برند، می

  .شوند می شبکه وارد (یافته سازمان هکرهای) خود سیاسی انگیزه یا وجود اظهار برای اوقات گاهی هکرها : هکرها•

 .هستند ای رایانه جرایم اصلی منبع کنند می کار سازمان درون از که داخلی ناراضی عوامل : داخلی ناراضی عوامل•

 .هستند تهدید جهت حیاتی های زیرساخت سازی ناتوان و تخریب دنبال به ها تروریست : ها تروریست•

 

 

 منابع تهدیدات در فضای سایبری
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 ( Security Threats)عکس العمل در برابر تهدیدات امنیتی  

  : سایبری فضای در امنیتی تهدیدات برابر در ها العمل عکس انواع•

 .امنیتی خاص مشکل یک وقوع از قبل عملیات انجام : کنشی•

 .امنیتی خاص مشکل یک وقوع از پس عملیات انجام : واکنشی•
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   : (پذیری آسیب نوع حسب بر) سایبری تهدیدات بندی دسته•

 .ها شبکه و ها سامانه علیه بر تهدیدات•

 ؛(فرآیندها و ها روش) ساختار علیه بر تهدیدات•

 سایبری؛ های فناوری و تجهیزات علیه بر تهدیدات•

 ؛(سازمانی برون و درون) مخاطب علیه بر تهدیدات•

 

 (  Cyber Threats)دسته بندی تهدیدات سایبری  
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 2019افزایش تهدیدات و حمالت امنیتی در سال  

 :به بخش های نیر را می توان بسیار محتمل دانست افزایش تهدیدات و حمالت به طور کلی •
 

 صنایع شیمیایی•

 بخش خدمات تجاری•

 بخش ارتباطات•

 بخش های تولیدی شاخص•

 بخش سدها•

 بخش صنایع دفاعی•

 بخش خدمات اضطراری•

 بخش انرژی•

 

 

 بخش خدمات مالی•

 صنایع غذایی و کشاورزی•

 بخش خدمات دولتی•

 بخش بهداشت و درمان عمومی•

 بخش فناوری اطالعات•

 زیرساخت های انرژی هسته ای•

 سیستم حمل  و نقل•

 بخش آب و فاضالب•
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باه   مقاالت علمی حاوی مطالب مهم و کشف شاده جدیاد،  •

آنها، باید به یکی از اعتبار و همچنین سنجش عیار جهت گرفتن 

موسسات و یا مجالت معتبر باین المللای ارساال و در صاورت     

 .به چاپ برسند هزینه ای زیادتایید، با 

حال فرض کنید موضوع یکی از این مقااالت، مرباوب باه یاک     •

باشد که به جهت چاپ و گارفتن  مطلب استراتژیک و پدافندی 

این موسساه باا   امتیاز به موسسه ای ارسال شده باشد و شاید 

و مطالاب علمای    یکی از سرویس های جاسوسی همکاری نماید

 !کشف شده در غالب مقاله را در اختیار آنها قرار دهد

 نمونه تهدید امنیتی انتشار مقاالت علمی حاوی مطالب مهم و استراتژیک در مجالت بین المللی   
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هاام ( Cloud Computing)محاساابات ابااری  •

اکنااون مهمتاارین روناادی اساات کااه در تجاااارت   

الکترنیکای به کاار مای رود و طبیعتا دارای پیامدهای 

 .امنیتی است

بطور فزاینده ای در حاال  تأمین کنندگان ثالث امروزه •

باا زیار    فضاای نخیاره سازی و منابع پردازشیارائاه 

به مشتریان خاود هساتند و   ساخت های ابری داده ها 

و بادین ترتیاب  مناابع را متمرکاز مای ساازند این، 

 . می شوندهدفی جذاب برای مهاجمین تبدیل به 

 نمونه تهدید امنیتی جهت خدمات ابری
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 UTMنمونه تهدید امنیتی جهت فایروال سخت افزاری  

یک ماژول سخت افازاری  ( : Unified Threat Management)یو تی اِم •

لباه شابکه   می باشد که بر روی اصاطالحا   (Firewall)دیواره آتش از نوع 

(Edge )نصب می شود. 

ساخت کشور آمریکا و البته با یک هسته بهترین مدل های دستگاه مذکور •

است و شاید به راحتای اطالعاات مهام شابکه در     مرکزی ساخت اسرائیل 

 !اختیار سرویس های جاسوسی این کشورها قرار گیرد

در دنیا شناخته شده  UTM به عنوان اولین( فورتی نت)فورتی گیت مدل •

قدرتمنادترین  است که با وجود آمدن رقیب های متعدد همچنان به عنوان 

 .به کار خود ادامه می دهدبرند 
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: سامانه های کنترل نظارتی و کسب داده •

پایش و کنترل فرآیندهای صانعتی  به منظور 

جاازء مهماای از  و همااواره از راه دور بااوده 

 .هستند زیرساخت های حیاتی کشورها
 

 : برخی از مهمترین کاربردهای اسکادا •
 

 لوله های نفت و گاز؛•
 سامانه های آب و فاضالب؛•
 سامانه های ترابری؛•
 تجهیزات الکترونیکی؛•
 .عملیات تولید در کارخانه ها•

Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA)  

 (SCADA)سامانه های اسکادا  

43 | 112 pages. 



     

Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 

 شدوان
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در ساامانه  کنترل فرآیندها و تجهیازات صانعتی   برای •

 PLCکنترلار منطقای    اسکادا از دساتگاهی باه ناام    

(Programmable Logic Controllers )  اساااتفاده

 .شده است

•PLC  یک دستگاه قابل برنامه ریزی به صورت منطقی و

را قابلیات کنتارل توساط کااربر     مشابه رایانه اسات و  

 . داراست

 PLCو دستگاه ( SCADA)سامانه های اسکادا  
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 (SCADA)تهدیدات بر علیه سامانه های اسکادا  

سامانه سرپرساتی و کساب و گاردآوری داده باه ملفاه  هاای       •

 . متصل استزیرساختی حیاتی 

موجب اتصال امکانات غیر متمرکاز  که  ،SCADAسیستم  های •

ازجمله برق ، نفت و خطوب گاز و توزیع آب و سیستم  های جماع   

باز بودن، قوی بودن، اجرا و تعمیار  می  شوند، برای آوری فاضالب 

 . لزوماً ایمن نیستندامّا . طراحی  شده اندآسان 

این مشخصات، شبکه های اسکادا را نسابت باه اناواع حماالت     •

آسیب  پذیر تر شبکه  ای که نسبتاً در امنیت رایانه شایع هستند، 

  .ساخته است
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 اولین : (Stuxnet) استاکسنت•

  شده شناخته (کرم) بدافزار

 آن هدف که است معروفی

    .است بوده اسکادا

از کاار اناداختن    هدف اصالی •

یکی از نیروگاه های هسته ای 

در شاکل مقابال   . باود ایران 

اولین قربانیان این بد افازار و  

شیوه گسترش آن نمایش داده 

 .شده است

 تهدید استاکسنت
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 !   آیا گوگل بزرگترین دستگاه جاسوسی دنیاست ؟: نمونه تهدید امنیتی شرکت گوگل 

   هستید؟ باخبر خود شخصی Gmail محتویات از خودتان تنها می کنید گمان آیا•

   می دهد؟ انجام می خواهید که را کارهایی فقط همراه تان تلفن گوشی آیا•

   می دارند؟ نگه خود نزد تنها را جستجوهایتان و هویت جستجو، موتورهای آیا•

 است؟ بوده وفادار افراد خصوصی حریم حفظ برای خود وعده های به گوگل آیا•
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 بنیانگذاران یهودی شرکت گوگل 

دارای را بار عهاده دارد حتای    ریاسات شارکت گوگال    که ( Larry Page)لری پیج •

نیاز کاه   ( Sergey Brin)سارگئی بارین   . نیاز اسات  ارتباطات خانوادگی اسرائیلی 

در یاک خاانواده یهاودی    محسوب می شاود در   مدیر تکنولوژی شرکت گوگلهم اکنون 

 .  مسکو به دنیا آمد

، فضای اداری الزم برای آغاز فعالیت هاای تجااری   سوزان ووجچیکیزنی یهودی به نام •

 . شدمعاون مدیریت تولید شرکت گوگل گوگل را فراهم نمود و 

، و طی 200۷، در ماه می خواهر کوچکتر سوزان و متخصص بیوتکنولوژی، آن ووجچیکی•

بدین ترتیب هماه چیاز در   . با سرگئی برین،  ازدواج نماود “ مراسم سنتی یهودی"یک 

 !داخل قبیله باقی ماند
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 .کند ارسال آنها به تجاری آگهی های تا می خواند را ما ایمیل  های گوگل•

  که می دانند آنها می کنیم استفاده گوگل جستجوی موتور از که زمانی

 می کنیم استفاده Google Map از که زمانی .هستیم چیزی چه دنبال

   .می رویم ب نقطه به آ نقطه از ما چگونه که می دانند آنها

 می کنیم معامله ای آنها با ما اما می خوانند، را اطالعات این تمام آنها•

 به تا نکنند، استفاده خودمان علیه اطالعات این از اینکه بر مبنی

 آیا اما .باشند پایبند (Don't Be Evil) "نباش بد" یعنی شعارشان

   است؟ اینگونه واقعا

 !گوگل از شما چه می داند ؟ 
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را  Google Earthسیسااتم تاااکنون کااه گوگاال  2005از سااال •

برترین ارائاه دهناده   راه اندازی نموده است، این شرکت تبدیل به 

 . شده استتصاویر ماهواره ای با قابلیت تفکیک باال 

می تواند تنها با یک کلیک تمام جهان و حوادث دوردست ها  گوگل•

با این حال یک مکان وجاود  . را در صفحه نمایشگر شما ظاهر کند

 ! اسرائیل: دارد که گوگل آن را به شما نشان نخواهد داد 

 -قااانون تفااویت اختیااارات دفاااع ملاای)بااه دسااتور آمریکااا  •

تصویر سرزمین های اشغالی در گوگل ارث مبهم و باا وضاوح   (199۷

 .به نمایش گذارده شده استتفکیک پایین 

 شرکت گوگل Google Earthسیستم  
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افراد را به صورت پیوسته مورد بررسی قارار   Gmail حساب هایشرکت گوگل •

تبلیغاات  می دهد تا با توجه به لغات و عبارات کلیدی مندرج در ایمیل های آنها، 

 . ارائه شده برای حساب مذکور را هدفمند سازد

شماره نیز در هنگام نصب شدن یک  Google Chromeنرم افزار وب گردی در •

باه  تمام جستجو های انجام شده توسط کاربر تولید می نماید که ( ID)شناسایی 

در صاورتیکه جساتجوهای انجاام شاده جازو      . مذکور ثبت می گاردد  IDنام 

باشند، تا چندین روز مطالب جستجو شده فارد جساتجوگر   جستجوهای خاص 

 .خواهند شدپیگیری، بررسی و چک توسط شرکت های جاسوسی 

 Gmail و Google Chrome : جاسوسان بی صدای شرکت گوگل 
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که ادعا مای شاود از    2010پس از حمالت سایبری به گوگل در سال •

باا  انجام گرفت، این شرکت تصامیم گرفات   هکرهای چینی جانب 

حفاظات ساایبری در مقابال    عقد قراردادی با آژانس امنیت ملی، 

 . اینگونه حمالت را به این سازمان جاسوسی واگذار نماید
 

محباوب تارین وب ساایت    )شرکت گوگال  حال مشخص نیست که •

وارد چه نوع معامله ای با آژانس امنیت ملای آمریکاا شاده    ( جهان

جاسوس سیا و آژاناس امنیات ملای    گوگل امروزه تبدیل به . است

 .شده است

 همکاری شرکت گوگل و آژانس امنیت ملی آمریکا
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محال خاود را باه    به طور مداوم گوشی های تلفن همراه اندروید گوگل •

اطالعات مربوب به مکان هاا  گوگل  .شرکت های سازنده خود مخابره می کنند

را به عنوان بخشی از رقابت برای ایجاد پایگاه های عظیم داده که می توانناد  

 . را از طریق تلفن های همراه شناسایی کنند، جمع آوری می کنندمکان مردم 

و در هر چند ثانیه یکبار موقعیت خاود را شناساایی کارده    گوشی اندروید •

ایان  . به گوگل مخابره می نمایاد حداقل چند بار در هر ساعت این داده ها را 

نزدیک را  Wi-Fiنام، مکان و قدرت سیگنال هر نوع شبکه گوشی همچنین 

 . نیز مخابره می کند

 شرکت گوگل (Android) اندرویدنمونه تهدید امنیتی سیستم  
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 لحظه ای موقعیت یاب برنامه یک ویز افزار نرم•

 مسیرهای نمایش در ویز .است GPS براساس

 به مبدا از مسیر کوتاه ترین یافتن و ترافیکی

 به رانندگان و شده ظاهر قدرتمند بسیار مقصد

 جهت رانندگان .هستند آن به وابسته شدت

 نقشه و مقصد، به میانبر جدید مسیرهای

 .گیرند می کمک ویز از  مکان ها و خیابان ها

 

 wazeنمونه تهدید امنیتی نرم افزار موقعیت یاب  
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 2006 سال در ویز افزار نرم تولد محل آویو تل•

 یک مبلغ با 2013 سال در نهایت در و که است

 شرکت توسط دالر میلیون دویست و میلیارد

 از کیی ویز، افزار نرم واقع در .شد خریداری گوگل

  .است اسرائیل ارتش 8200 مخفی یگان افتخارات

 استفاده و waze مسیریابی برنامه ساخت

  این های برنامه زا هدف کشورهای در آن روزافزون

   .است صهیونیستی ژیمر اطالعات و امنیتی واحد

 

 wazeنمونه تهدید امنیتی نرم افزار موقعیت یاب  
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 به هستند ارتباب در باهم هوشمند گوشی های روی بر ویز کاربردی برنامه طریق از waze سرورهای که آنجایی زا•

 آن طریق از که کنیم ایجاد غیرواقعی و مجازی (کاربران یا) راننده ها از زیادی حجم برنامه این به نفون با توان می سادگی

 دارد وجود سنگینی ترافیک خاصی نقطه در که دوش ارسال پیغام کاربران همه به که نمود ایجاد جعلی ترافیک یک

 .یستن چنین واقعیت در که درحالی

 اجتماعی برنامه ای ویز برنامه که چرا می دهد قرار خطر معرض در نیز را افراد خصوصی حریم همچنین برنامه این کاربرد•

 می گیرند قرار نظارت تحت نیز راننده ها خود بنابراین .می شود مشخص رانندگان توسط مکان یابی ها که است  ای شبکه و

 .می شود رصد دقیق صورت به نیز آنها حرکت مسیر و

 

 wazeنمونه تهدید امنیتی نرم افزار موقعیت یاب  
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 1395در سااال ( Daal)ناارم افاازار دال •

تیم برناماه نویسای از دانشاگاه    توسط یک 

توسعه داده شده و از هماان  صنعتی شریف 

برنامااه ابتاادا تمرکااز روی ساااخت یااک  

. باوده اسات  مکان محاور صاوتی فارسای    

 .نرم افزار دارای نقشه ای فارسی است

 مسیریاب صوتی و بومی دال   

  و مناسب جایگزین یک و کند فراهم راننده ها برای را آسان و راحت سفری می تواند برنامه این هستند مدعی دال افزار نرم سازندگان•

 .است مپ گوگل و ویز مانند نرم افزارهایی برای کامل
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 :قابلیت های نرم افزار دال •

 نمایش نقشه فارسی به همراه ترافیک لحظه ای خیابان ها؛•

 ارائه مسیرهای مختلف به مقصد و تخمین زمان بر اساس ترافیک لحظه ای؛•

 ارائه تخمین زمان رسیدن به مقصد در طول سفر؛•

 ارائه دستورات راهنمای گام به گام مسیر؛•

 ارائه راهنمای صوتی مسیر به زبان فارسی؛•

 امکان مسیریابی مستقیم از داخل سایر اپلیکیشن ها؛•

 نخیره مکان های مورد عالقه و مسیریابی به آنها با یک کلیک؛•

 .هوشمند سازی قابلیت انتخاب طرح های محدودیت تردد•

 مسیریاب صوتی و بومی دال   
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. دهیاد  دارید درون این پوشه قرار ارآنها  که قصد مخفی کردن ایک فولدر ایجاد کنید و فایلهایی رابتدا •
هام   اهمچنین فایل تصویری ر. کامپیوتر ایجاد کردیم  H در درایو AsreElm فولدری بنامبه طور مثال 

  .قرار می دهیم مخفی کنیم را درون فولدری که ایجاد کرده اید آنکه قرار است فایلها رو درون 

 نمونه تهدید امنیتی مخفی نمودن فایل ها در داخل تصاویر 

فشاار   ار Enter وارد کنیاد و کلیاد   ار CMD عباارت  Run و سپس در پنجره( یا تایپ کنید)انتخاب  ار  Runگزینه start از منوی•
به صاورت   اما عبارات ر د،قرار دار H نجایی که فایل ما در درایوآاز . شودبرای شما نمایش داده  Command Prompt ید تا پنجرههد

                          H: enter cd AsreElm enter copy /b image.jpg + g.zip mypicture.jpg enter :  کنیم تایپ می مقابل

 

بارای  . دجم باالتری نسبت به حجم عکس اصالی دار متوجه خواهید شد که ححاال اگر به حجم فایل جدیدی که ایجاد کردیم توجه کنید •
 ال اگار بار روی فایال   حا . تغییار دهیاد   rar باه jpg از  برای مثالصویر را تغییر داده و بازیابی فایل مخفی شده درون تصویرفرمت ت

image.rar  کلیک کنید؛ تصویر با استفاده از نرم افزار WinRar باز خواهد شد و محتویات نخیره شده را مشاهده خواهید کرد. 
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دو یا چناد سیساتم مساتقل    به اتصال  : رایانه ای شبکه•

انتقال اطالعات و داده که قابلیت ( مانند کامپیوتر، و غیره)

 . بین خود را دارند گفته می شود

شده  باعث تسهیل ارتباطات میان کاربرانشبکه رایانه ای •

 .کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارندو اجازه می دهد 

فیبار   کابل چند رساانه ای، انتقال داده ها می تواند توسط •

 .منتقل شود یا بیسیم نوری و

 (Computer Networks)شبکه های رایانه ای 
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   : (به طور کلی)رایانه ای  انواع شبکه های•

 ؛(Local Area Networks)شبکه های محلی •

 ؛(Wide Area Networks) شبکه های گسترده•

 ؛(Metropolitan Area Networks) شبکه های کالن شهری•

 (.Personal Area Networks) شبکه های شخصی•

   : رایانه ای کاربردهای شبکه های•

 ؛(Business Applications)کاربردهای تجاری •

 ؛(Home Applications) کاربردهای خانگی•

 ؛(Mobile Users) کاربران متحرک•

 (.Social Issues) مسایل اجتماعی•

 (Computer Networks)شبکه های رایانه ای 
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   : رایانه ای مزایای استفاده از شبکه•

 کاهش هزینه؛•

 صرفه جویی در زمان؛•

 افزایش سرعت؛•

 .سهولت در انجام کارها•

   : رایانه ای معایب استفاده از شبکه•

 امکان سرقت اطالعات؛•

 امکان از بین رفتن اطالعات؛•

 .امکان ویروسی شدن از طریق شبکه•

 (Computer Networks)شبکه های رایانه ای 
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 (Computer Networks Attacks)انواع حمالت در شبکه های رایانه ای 

بدون شامل فعالیت هایی می شوند که در آنها  : حمالت خاموش •

انجام هرگونه فعالیت ظاهری یا ایجاد تغییارات در سیساتم هاای    

، به آنها نفون شده و منجر به ساوء اساتفاده از مناابع    آسیب پذیر

   (.استراق سمعمثال ) سیستم می گردد

 حمله ای که در آن مهاجم اطالعاتی تولید نمی کند؛•

 از اطالعات سیستم استفاده می کند، اما تاثیری بر منابع سیستم ندارد؛•

 ترافیکی در شبکه ایجاد نمی کند؛•

 .سعی دارد اطالعاتی از سیستم یا سازمان کشف کند•

63 | 112 pages. 



     

Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 
Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Dr.Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 

 (Computer Networks Attacks)انواع حمالت در شبکه های رایانه ای 

 سیستم هاای رایاناه ای   حمالتی هستند که به  :حمالت فعال •

زیرساخت های حیاتی نفون مای کنناد و اطالعاات حسااس را     

و  دستکاری و باعث بروز حوادث و فجایع ملی و جباران ناپاذیر  

ایجاد وحشت و ترس در جامعه و کاهش میزان اعتمااد  همچنین 

 .(جعل هویت، قطع ارتبابمثال )د گردن  به دولت و نظام

 مهاجم سعی می کند منابع سیستم را تغییر دهد و یا بر عملیات آنها اثر بگذارد؛•

 مهاجم خودش اطالعات جدیدی تولید می کند؛•

 .مهاجم یا اطالعات موجود را تغییر می دهد و یا اطالعات موجود را از بین می برد•
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 یک روش مقابله با تهدیدات شبکه های رایانه ای : ( Firewall)دیواره آتش 
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 (Social Engineering)تهدیدات مهندسی اجتماعی  

روش باه دسات آوردن   : تهدید امنیتای مهندسای اجتمااعی    •

یک مهندس اجتماعی . اطالعات محرمانه با استفاده از کااربران مجااز

به طور کلی از تلفن و اینترنت برای فریب یک شاخص جهات آشاکار    

کردن اطالعات حساس استفاده می کند یا آنها را وادار به انجام کااری  

 .می کند که مخالف سیاست اداری است
 

شامل یاک ساری از روش هاای یااک مهااجم،      مهندسی اجتماعی •

که با تغییر هویاات  نفونگرهای داخل سازمانی یا خارج سازمانی است 

 . دادن به عنوان یک کاربر مجاز، می توانناد از سیساتم بهاره ببرناد
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 چرخه حمله مهندسی اجتماعی

 : چرخه حمله مهندسی اجتماعی شامل مراحل زیر است •
 

 جمع آوری اطالعات؛در مرحله اول، حمله جهت •

 برقراری ارتباطات؛در مرحله دوم، حمله جهت •

 بهره کشی؛در مرحله سوم، حمله جهت •

 .عمل و اجرادر مرحله چهارم، حمله جهت •
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 (Social Networks)شبکه های اجتماعی 

بستری بارای ارتبااب    :شبکه اجتماعی مجازی •

فرد با فرد، سازمان با سازمان نزدیک و تبادل نظر 

 .می باشدو فرد با سازمان 
 

پاس  بستری یکسان  تمامی افراد و سازمان ها در•

از ایجاد حساب کاربری می توانند برای رسیدن به 

 . اهداف خود برنامه ریزی و اقدام کنند
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 (Threats Social Networks)تهدیدات شبکه های اجتماعی 

 :  تهدیدات برتر موجود در شبکه های اجتماعی عبارتند از •
 

 کرم های شبکه های اجتماعی؛•
 سرقت هویت؛•

 تروجان ها؛•
 نشت داده ها؛•

 لینکهای کوتاه شده؛•
 شناسایی افراد ارزشمند؛•

 جعل درخواست بین سایتی؛•
 جعل هویت؛•

 .اعتماد•
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 (Threats Social Networks)تهدیدات شبکه های اجتماعی 
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 (Threats Social Networks)تهدیدات شبکه های اجتماعی 
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 (Threats Social Networks)تهدیدات شبکه های اجتماعی 
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 تهدیدات بر علیه سازمان

 :تهدیدات در سازمان توسط موارد زیر ایجاد می گردد •

مشخص کردن اینکه از چاه چیازی و   : فقدان سیاست ها •

چرا حفاظت می شود و مسئولیت ایان حفاظات باا کیسات و     

 .چگونه این مشکل باید حل شود

جهت معرفای راهکارهاای موفقیات    : فقدان استانداردها •

آمیز و مستقل از بسترهای فنی و ارایه حداقل یک معیار جهت 

 .تعیین رعایت شده ها

تفسایر اساتانداردها   ( : خط مشی ها)فقدان راهبردها •

 .برای یک محیط خاص و تغییر راهبردها بر خالف استانداردها
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 تهدیدات بر علیه سازمان

کاااه ریساااکی  10تعاااداد •

کارمندان یک ساازمان بایاد   

سعی کنند که انجام ندهند، در 

شکل مقابل نمایش داده شده 

 .است

76 | 112 pages. 



     

Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 
Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Dr.Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 

 اینترنت اشیاء و تهدیدات آن 
 در فضای سایبری
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 (Internet of Things)اینترنت اشیاء  

 در که است مدرنی وریافن خالصه طور به و بوده ارتباطات و اطالعات فناوری دنیای در جدید مفهومی : اشیاء اینترنت•

 .شود می فراهم ارتباطی های شبکه قیطر از داده دریافت و ارسال قابلیت چیزی هر برای آن

  به واقع در اشیاء اینترنت ای، پایه سطح در•

 و اینترنت طریق از مختلف اشیای ارتباب

  آن هدف تا پردازد، می یکدیگر با ارتباب برقراری

 مندتر هوش و کاراتر تجربه کردن فراهم یعنی

 .شود محقق
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 عنصر یک به شدن تبدیل حال در اشیاء اینترنت•

  حیاتی زیرساخت یک و آینده اینترنت از کلیدی

 تامین شرایط، این با .باشد می المللی بین و ملی

 اشیاء، اینترنت های زیرساخت برای کافی امنیت

  .کند می پیدا روزافزونی اهمیت

  خدمات و بزرگ مقیاس کاربردی های برنامه•

 برابر در ای فزاینده طور به اشیاء اینترنت براساس

  اطالعات، سرقت یا و حمالت اختالل، هرگونه

 .هستند پذیر آسیب

 

 (Internet of Things)اینترنت اشیاء  
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 :  اشیاء اینترنت در بدافزارها اصلی انواع•

 تروجان؛ و کرم ویروس،•

   افزار؛ تبلیغ•

 افزار؛ جاسوس•

 دور؛ راه از دسترسی•

   افزارها؛ نرم پذیری آسیب•

  .پنهان و آمیخته درهم تهدید•

 (Threats IoT)تهدیدات اینترنت اشیاء  
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انواع اطالعاتی که مجرمان سایبری با لو رفاتن  •

 :داده های شما می توانند به دست بیاورند 

 فوری؛ های پیام و ها ایمیل•

 مالی؛ اطالعات•

 تروجان؛•

   اخانی؛ جهت خصوصی اطالعات•

 سیستم؛ پیکربندی•

 .مهم مدارک و اسناد•

 (Threats IoT)تهدیدات اینترنت اشیاء  
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 پدافند سایبری
 (نوعی پدافند غیرعامل)
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 (Passive Defense)پدافند غیر عامل 

اسات و باه مجموعاه    دفااع غیرنظاامی   نوعی : پدافند غیر عامل •

و با اجارای آن   به جنگ افزار نیاز ندارداقداماتی اطالق می گردد که 

می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی 

و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلاوگیری نماوده یاا    

 .میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد

کاهش آسیب پذیری در هنگاام بحاران،   پدافند غیرعامل به معنای •

و صرفاً با بهره گیری از فعالیت هاای   بدون استفاده از اقدامات نظامی

 .غیرنظامی، فنی و مدیریتی است
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 (Cyber Defense)پدافند سایبری 

مجموعااه اقااداماتی کااه موجااب  : پدافنااد سااایبری •

بازدارندگی، پیش گیری، ممانعت از انجاام، تشاخیص باه    

با هرگونه تهاجم سایبری به  موقع، مقابله موثر و بازدارنده

 .سرمایه های ملی سایبری است
 

 :سطوح پدافند سایبری •

 زیرساخت های حیاتی سایبری؛مصون سازی •

 زیرساخت های حیاتی سایبری؛امن و پایدار سازی •

 زیرساخت های حیاتی سایبری؛کاهش آسیب پذیری •

85 | 112 pages. 



     

Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 
Copyright © 2019, Firoozabadi Medical Education Center, By Dr.Hamidreza Naderloo, All Rights reserved. 

 : برشمرد اینگونه را آنها توان می که بود مشخصی های ویژگی دارای : گذشته مفهوم در تهدید•

 شد؛ می تصور خارجی منشاء با عمدتا•

 بود؛ نظامی قدرت بر مبتنی•

 بود؛ دشمن فیزیکی حضور بر متکی•

 نبود؛ گسترده تهدیدات، از آگاهی•

 بود؛ محدود تهدیدات دامنه•

 بود، تشخیص قابل راحتی به تهدیدات•

 .کردند می ایفا را موثری نقش ها دولت تهدیدات، اکثر در•

 در زمان گذشته  ( Threats)مدل تهدیدات  
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   حاضر عصر تا گذشته از جنگ ها نسل بندی

 (.م 15 قرن الی تاریخ از پیش) اولیه جنگل های : اول نسل جنگ های•

 (1450 ا 1۷۷5) گرم سالح و باروت : دوم نسل جنگ های•

   (1۷۷5  ا 1914) صنعتی جنگ های : سوم نسل جنگ های •

 (1914  ا 1945) مکانیزه جنگ های : چهارم نسل جنگ های•

 (1945  ا 1991) اتمی جنگ های : پنجم نسل جنگ های•

   (تاکنون 1991 از) سایبری جنگ یا مدرن جنگ  : ششم نسل جنگ های•
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   (Cyber War) سایبری جنگ های ویژگی

 ی؛سایبر فضای بودن مرز بدون   •

 و یا حمل؛ جرم هزینه کاهش•

 ؛جسمی های آسیب بدونو  مالی خسارات آوردن وارد امکان•

 ؛تروریستی اقدامات برای نیاز مورد عوامل و امکانات راحت تامین•

 ؛ها شکست ماندنمخفی  موفقیت، جهانی انعکاس•

  ؛باال اطمینان ضریب با جهان سراسر در ای لحظه هماهنگی امکان•

 .جهان سراسر از حامیان جذب یارگیری و امکان•
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 سایبری پدافند متدولوژی 

 :گام های اساسی جهت امن سازی زیرساخت های سایبری و پیاده سازی نظام پدافند سایبری •
 

 سایبر؛ به متکی و سایبری های شبکه و مراکز ها، دارایی شناسایی -1

 مهم؛ و حیاتی سطوح جهت سایبر به متکی و سایبری های شبکه و مراکز اهمیت سطح تعیین -2

 شده؛ سطح تعیین های شبکه و مراکز سایبری تهدیدات تعیین -3

   شده؛ سطح تعیین های شبکه و مراکز سایبری های پذیری آسیب شناسایی -4

 ها؛ پذیری آسیب بر تهدیدات اعمال صورت در سایبری مخاطرات تعیین -5

 محاسبه ریسک و تعیین ریسک قابل قبول؛ -6

 ارائه راهکارهای پدافندی به منظور کاهش آسیب پذیری ها و مقابله با تهدیدات سایبری؛ -۷

 ؛(و غیره certتشکیل تیم )ارائه راهکارهای مقابله با حمالت سایبری  -8
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 سایبری پدافند متدولوژی 

 :گام های اساسی جهت امن سازی زیرساخت های سایبری و پیاده سازی نظام پدافند سایبری •
 

 ارائه طرح تداوم خدمات و فعالیت های ضروری در صورت بروز بحران سایبری؛ -9

 پیاده سازی و اجرای راهکارهای ارائه شده؛ -10

 نظارت، ارزیابی و کنترل اقدامات؛ -11

 برگزاری رزمایش های سایبری؛ -12

 رصد و پایش تهدیدات و آسیب پذیری ها و تعیین تهدیدات و آسیب پذیری های جدید؛ -13

 تعیین پیامدهای تهدیدات و آسیب پذیری های جدید؛ -14

 به روز رسانی راه کارهای پدافندی با توجه به تهدیدات و آسیب پذیری های جدید؛ -15

 .برگزاری آموزش های ارتقاء توانمندی های سایبری -16
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 سایبری جنگ پیامدهای 

 براندازی نظام حاکمیتی یا تهدید فاجعه بار امنیت ملی؛•

 تخریب یا صدمه فاجعه بار به وجهه کشور در سطح بین المللی؛•

 تخریب یا صدمه فاجعه بار به روابط سیاسی و اقتصادی کشور؛•

 هرج  ومرج و شورش داخلی و اختالل گسترده در اداره امور کشور؛•

 اقتصاد ملی؛( یا اختالل گسترده در)خسارت شدید به •

 تخریب یا اختالل گسترده در عملکرد سرمایه های ملی سایبری؛•

 اطمینان عمومی یا باورهای دینی، ملی و قومی؛( یا صدمه گسترده به)تخریب •

 آغاز همزمان جنگ فیزیکی یا زمینه سازی و تسهیل شروع جنگ فیزیکی در آینده نزدیک؛•

 .تلفات انسانی یا مخاطره گسترده برای سالمت و ایمنی عمومی از طریق ایجاد آلودگی هسته ای، شیمیایی یا بیولوژیکی•
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 جرایم در فضای سایبری
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 جرایم رایانه ای و سایبری

ش مجازات در نظار گرفتاه   یه در قانون براویند کگ عملی می به جرم•

رایانه وسایله  آن  که در دنویگ به جرمی میجرم رایانه ای و  است شده

  .دباش یا هدف ارتکاب جرم

 . می شدجرم بر روی خود رایانه ها تنها شامل وقوع : نسل اول •

نیز از آنها تعبیر می شود، عالوه بار  یم علیه داده به عنوان جرا: نسل دوم •

داده های موجود در رایانه ها شامل داده های موجود در ابزارهاای انتقاال   

 . داده نیز می شد

جارایم  نیز می گردد و باا ناام    خرابکاری های اینترنتیشامل : نسل سوم •

 .شناخته می شودسایبری 
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 علل وقوع جرایم در فضای سایبری  

 جرایم رایانه ای؛قوانین خاص فقدان •

 ویژگی های فضای سایبری؛ناآشنایی کاربران با •

 امنیت فناوری اطالعات؛بی توجهی و کم توجهی به •

 در مقابله با جرایم رایانه ای؛همکاریهای بین المللی فقدان •

 شبکه های رایانه ای؛افزایش میزان کاربری رایانه و بهره گیری از •

 .متخلفین و مجرمین فضای سایبریپیچیده تر شدن فعالیت های •
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 مصادیق جرایم در فضای سایبری  

 دسترسی غیر مجاز به داده یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی؛•

 شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال؛•

 جاسوسی و جعل یارانه ای؛•

 تخریب و اخالل در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی؛•

 سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه؛•

 جرایم علیه عفت و اخالق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکانیب؛•

 تولید، انتشار یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها؛ •

 فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه ها؛•

 .انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات رایا نه ای•
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 طبقه بندی جرایم در فضای سایبری

 نوع جرایم توصیف جرایم در فضای سایبری

 دستیابی غیر مجاز .نفون غیر مجاز و شنود غیر مجاز

 تفسیر داده های رایانه ای .ویروس رایانه ای و کرم رایانه ای بمب منطقی، اسب تروا،

 رایانه ای کالهبرداری .، ماشین های مجازی و سوء استفاده تلفنی(نقطه فروش)پرداخت  صندوق های پرداخت، جعل رایانه ای، ابزار

 تکثیر غیر مجاز .انجام تکثیرهای غیر مجاز داده ها و اطالعات

 تغییر در خطوط ارتباطی .سخت افزار و نرم افزار

 سایر جرایم رایانه ای .سیستم های تابلوی اعالنات الکترونیکی، سرقت اسرار تجاری و سایر موضوعات قابل تعقیب
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روش های پیشگیری از سرقت 
 اطالعات در فضای سایبری  
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 (Cyber Attacks)روش های حمالت سایبری 

 نوع حمله توصیف

در واقع حمله کننده از یاک نقطاه شاروع باه غوطاه ور کاردن       . در این روش دسترسی سامانه به کاربران مجاز و بالعکس از دست می رود

این باعث می شود که هیچ سامانه ای نتواند از اینترنات  . کامپیوترهای هدف در پیام های مختلف و انسداد آمد و شد قانونی داده ها می نماید

 .استفاده و یا با سامانه های دیگر ارتباب برقرار کند

 انکار خدمات

غالباً این کار با اساتفاده از  . در این روش به جای شروع حمله از یک منبع، همزمان از تعداد زیادی سامانه توزیع شده اقدام به حمله می کنند
 .کرم ها و تکثیر آنها در رایانه های متعدد برای حمله به هدف صورت می گیرد

 انکار گسترده خدمات

این ابزار ها در دسترس عموم قرار دارد که می توانند با برخورداری از سطوح مهارتی مختلف آسیب پذیری های موجود در شبکه ها را کشف 
 .و از آن طریق وارد شوند

 ابزارهای سوء استفاده

 بمب منطقی .برنامه نویس کدی وارد برنامه می کند که در صورت بروز اتفاقی خاص برنامه خود به خود یک فعالیت تخریبی را صورت می دهد

 اسنیفر .رنامه ای است که داده های مسیریابی شده را شنود نموده و با بررسی هر بسته به دنبال اطالعات خاصی مانند کلمه های عبور می گرددب
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 (Cyber Attacks)روش های حمالت سایبری 

 نوع حمله توصیف

معموالً اسب تراوا دارای ظاهری مشابه برنامه های مفیدی است که کااربر تمایال باه    . برنامه ای رایانه ای که کدی خطرناک را مخفی می کند
 .اجرای آنها دارد

 اسب تروا

باا  . ازدبرنامه ای است که فایل های رایانه ای که معموالً برنامه های اجرایی هستند را با وارد کردن نسخه ای از خود در آن فایلها آلوده می س
بر خالف کارم هاا ویاروس    . بارگذاری فایل های آلوده در حافظه، این نسخه ها اجرا و به ویروس امکان آلوده کردن سایر فایل ها را می دهد

 .برای انتشار نیازمند دخالت انسانی است
 ویروس

بر خالف ویروس های رایانه ای . برنامه ای رایانه ای مستقل که با نسخه برداری از خود از یک سامانه به سامانه دیگر در شبکه تکثیر می شود
 .کرم ها نیازی یه دخالت انسان برای انتشار ندارند

 کرم

 جاسوس افزار . بدافزار نصب شده بدون اطالع کاربر برای ردیابی و یا ارسال داده ها به طرف سوم  غیر مجاز به صورت پنهانی

 شماره گیری مکرر .برنامه ساده ای که شماره تلفن های متوالی را شماره گیری می کند تا مودمی را  پیدا کند
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 (Cyber Attacks)روش های حمالت سایبری 

 نوع حمله توصیف

روشی برای امکان ورود به شبکه های رایانه ای بی سیم با استفاده از  لپ تاپ، آنتن و کارت شبکه بی سیم که شامل گشت زنای در موقعیات   
 .های خاص برای دسترسی غیر مجاز می باشد

 جنگ شبکه ای بی سیم

 ارسال هرزنامه .ارسال نامه های پست الکترونیک تجاری ناخواسته که می تواند حاوی سازوکار تحویل نرم افزار های مخرب و سایر تهدیدات سایبری باشد

 .با استفاده از هرزنامه افراد را فریب می دهد تا اطالعات حساس خود را افشا نمایند
عبور و  سرقت کلمه های

 اطالعات مالی

ایجاد یک وب سایت فریب برای تقلید از یک سایت واقعی و مشروع و معموالً در مورد پست الکترونیک این عمل هنگامی رخ مای دهاد کاه    
آدرس فرستنده و دیگر بخش های مشخصات نامه الکترونیک تغییر داده می شود به طوری که گیرنده تصور می کند ناماه از مبادم معتباری    

 .ارسال شده است
 ساخت وب سایت جعلی

 فریب .روشی که دزدان کلمه عبور برای فریب کاربران و متقاعد کردن آنها از ارتباب با وب سایت معتبر بکار می برند

. دشبکه ای از سامانه های کنترل از راه دور که برای هماهنگی حمالت، توزیع بدافزار و هرزنامه و پیام های سرقت اطالعات بکار برده می شاو 
ا د تا بات ها معموالً به صورت مخفیانه در سامانه هدف نصب می شوند و امکان کنترل از راه دور رایانه مورد هدف را به کاربر غیر مجاز می دهن

 .اهداف خرابکارانه خود را محقق کنند
 بات نت
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 !اطالعات شخصی که ممکن است به سرقت برود 
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 منابع و مراجع
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 :با تشکر از  
 

 حُسن توجه شما
(   به امید تعالی هرچه بیشتر ایران عزیز)   


