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، صدا الکترونیکیفایل چاپی، فتوکپی، (لبی ی و در هر قاکلی یا جزئگونه تکثیر یا تولید مجدد آن به مام حقوق این اثر محفوظ است و هرت
.شرعاً حرام و ممنوع استمحمد مهدي واعظی نژادبدون اجازه کتبی از ) و تصویر

09360895848: تلفن مرکز پخش

به نام خداوندي که به 

انسان برخاسته از خاك، خرد 

بخشید؛ از روح خود در او دمید 

و او را خلیفه خویش در زمین

قرار داد و پیامبرانش را با دالیل 

ها را آشکار فرو فرستاد تا انسان

به سعادت و هدایت، بر پایه 

.تفکر و تعقل رهنمون گردانند
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مقدمه-1
مواجه هستند، امنیت اطالعات از هابا آنبه شدتهاسایبري که سازمانپیشرفته امروزه با توجه به مخاطرات و تهدیدهاي 

تواند از بروز حفاظت از اطالعات سازمانی در برابر حمالت سایبري عالوه بر این که می. اهمیت ویژه و به سزایی برخوردار است

و افشاي اطالعات محرمانه سازمان جلوگیري، تغییرات، خرابکاري، شنودبه اطالعاتهاي غیرمجازدسترسیتهدیدهایی همچون 

هاي وب سازمانی به در این میان، سرویس دهنده. عملکرد سازمان در مقابله با این تهدیدها هم خواهد شدبهبودکند، موجب 

رسانی به شهروندان یا دهی و اطالعو گستردگی استفاده از آنها در امر خدماتاینترنتلحاظ امکان دسترسی به آنها از طریق 

.ستند که الزم است به صورت اثربخشی امن شونداي ه، داراي اهمیت ویژهکارکنان

سازي مد نظر است، با جزییات الزم براي پیادهIISهاي وب ، الزامات امنیتی که براي حفاظت از سرویس دهندهسنددر این 

توانمیبه صورت کامل قابل اجرا است و ،IISسرویس دهنده وب هاينسخههمهبراياین سند .آنها مطرح شده استهر یک از 

توانند از طریق میسندممیزان داخلی با استفاده از این . استفاده کردنیزاین سرویس دهندهامنیتیهاي براي انجام ارزیابیاز آن

قرار و پایشمورد ارزیابیطبوع خویش را به طور مداوم سازمان مIISهاي وبامنیتی سرویس دهندهفرایند خودارزیابی، وضعیت 

.آنها کنندو آسیب پذیر سازي نقاط ضعف اقدام به برطرفز وقوع حمالت ناگوار سایبري، قبل او دهند

کنم نظرها و پیشنهادهاي اصالحی یا و خوانندگان گرامی درخواست میاطالعاتدر پایان، از تمام کارشناسان امنیت

.مد نظر قرار گیردسندهاي بعدي این در اصالحبا اینجانب در میان گذارند تا Info@mvaezi.irتکمیلی خود را از طریق ایمیل 

خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار

محمد مهدي واعظی نژاد

1396بهار 


