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به نام خداوندی که به
انسان برخاسته از خاک ،خرد
بخشید؛ از روح خود در او دمید
و او را خلیفه خویش در زمین
قرار داد و پیامبرانش را با دالیل
آشکار فرو فرستاد تا انسانها را
به سعادت و هدایت ،بر پایه
تفکر و تعقل رهنمون گردانند.

تمام حقوق این اثر محفوظ است و هرگونه تکثیر یا تولید مجدد آن به کلی یا جزئی و در هر قالبی (چاپی ،فتوکپی ،فایل الکترونیکی ،صدا
و تصویر) بدون اجازه کتبی از محمد مهدی واعظی نژاد شرعاً حرام و ممنوع است.
تلفن مرکز پخش09360895848 :
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مقدمه
همزمان با گسترش روز افزون استفاده از فناوریها و سیستمهای اطالعاتی در شرکتها و سازمانها؛ وابستگی شدید به

اطالعات و دسترسی سریع به آن ،یک ضرورت انکارناپذیر به شمار میرود .از سوی دیگر ،محافظت از این اطالعات در برابر
تهدیدهای سایبری ،امری حیاتی برای بقای شرکتها و سازمانها به شمار رفته و تمامی آنها برای تداوم فعالیتهایشان نیازمند به
کارگیری راهکارهایی به منظور کاهش مخاطرات امنیتی و پایداری سرویسهای خود هستند.
باید توجه داشت که امروزه دیگر امنیت یک شرکت یا سازمان ،فرایندی مستقل و کوتاه مدت نیست بلکه یک فرایند جامع و
فراگیر در تمام سطوح سازمانی آن است که از مهمترین این فرایندها میتوان به راهکار جامع امنیتی اشاره کرد .راهکار جامع
امنیت اطالعات ،طرحی برای برطرفکردن مشکالت امنیتی موجود در شرکتها و سازمانها از لحاظ تجهیزات (فناوری) ،نیروی
انسانی و خدمات فناوری اطالعات است .این راهکار ،اهداف و سیاستهای امنیت اطالعات شرکت /سازمان را برای اجرای
یک چارچوب کلی امنیتی تعیین میکند.
طرح جامع امنیت اطالعات شرکت /سازمان ،ضمن برخورداری از معماری چند الیه امنیتی میتواند شرکتها /سازمانها را
به نحو بسیار مطلوبی در برابر انواع تهدیدهای داخلی و بیرونی ایمن سازد .این طرح ،تلفیقی از استانداردها و بهترین روشهای
اجرایی 1در حوزه امنیت اطالعات است که متناسب با الزامات ملی کشورمان و سطوح تهدید در سازمانهای ایرانی و همچنین
حجم ،اندازه ،فرهنگ سازمانی ،سطح بلوغ و ساختار سازمانهای کشورمان ،بومیسازی شده است تا در مواجهه با تهدیدهای
پیشرفته سایبری ،از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار باشد.
الزم به ذکر است که خدمات فنی ارایه شده در این طرح میبایست با در نظر گرفتن سطوح تهدیدهای سایبری در کسب و
کار شرکتها /سازمانها ،محدودیتها ،بودجه در نظر گرفته شده توسط آنها ،شرایط فعلیشان و همچنین اهداف و مأموریتهای
خاص سازمانی ،اجرا و پیادهسازی شوند و از پرداختن به مواردی که امکان عملیسازی آنها در شرکت /سازمان وجود نداشته یا
اجرای آنها غیرمنطقی است ،به شدت خودداری شود .خدمات ارایه شده در این طرح جامع ،ابتدا با بررسی وضعیت فعلی امنیت در
شرکت /سازمان ،آغاز شده و پس از تحلیل نتایج ،راهبردهای فنی امنیتی در هر حوزه ارایه میشود

Best Peractice
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در پایان ،از تمام کارشناسان امنیت اطالعات و خوانندگان گرامی درخواست میکنم نظرها و پیشنهادهای اصالحی یا
تکمیلی خود را از طریق ایمیل  Info@mvaezi.irبا اینجانب در میان گذارند تا در اصالحهای بعدی این سند مد نظر قرار گیرد.

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

محمد مهدی واعظی نژاد
زمستان 1397
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دامنه طرح

قلمرو 1این طرح ،شامل موارد زیر است:
 .1شبکه محلی ( )LANشرکت /سازمان ،شامل:


تجهیزات شبکه



خطوط ارتباطی



سرویسها.

 .2ارتباطات اینترنتی و مخابراتی
 .3شبکه گسترده (.)WAN

-2-2

برونسپاری

در تدوین ،اجرا و پیادهسازی این طرح ،تا آنجا که ممکن است از تجربه کارشناسان داخلی واحد امنیت /فناوری اطالعات
شرکت /سازمان استفاده خواهد شد ولی همچنان که بدیهی است ،اجرا و پیادهسازی یک سیستم امنیتی یکپارچه ،چند الیه و
مستحکم در شرکتی /سازمانی به گستردگی و اهمیت  ....................و نیز امکان بهرهگیری از سامانههای امنیتی جدید و پیشرفته،
کاری حساس و تخصصی بوده که الزم است در برخی از موارد ،از تجربه شرکتهای مشاور که صالحیتهای الزم را در آن حوزه
دارند ،استفاده کرد.
در صورت استفاده از شرکتهای مشاور ،حداقل ویژگیهای الزم جهت اجرا و پیادهسازی سیستمهای امنیتی توسط آنها،
شامل موارد زیر است:

Scope
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آشنایی با استانداردهای امنیتی و توانمندی ارجاعهای مناسب به استانداردها ،دستورالعملها و راهنماهای مربوطه
در هنگام اجرای پروژه



آشنایی با فناوریهای نوین امنیتی و فناوری اطالعات و داشتن سابقه کاری در آن خصوص



دارا بودن کارشناسان متخصص در کار با شبکهها و سکو1های مختلف



ارایه لیست کامل از نرم افزارها و سخت افزارهای الزم جهت اجرا ،بهینهسازی و ارتقای سیستمهای امنیتی موجود



ارایه دقیق برنامه کاری ،زمانبندی مناسب مطابق با ساختار تفکیکی کار و سازمان پروژه



ارایه شرح دقیق و جزء به جزء از چگونگی اجرای پروژه



دارا بودن دانش حرفهای و ابزارهای الزم (و مجاز) در جمعآوری اطالعات و نیز اجرای پروژه محوله



توانایی توجیه فنی طرح پیشنهادی



توانایی آموزش و انتقال دانش و تجربیات پروژه به کارشناسان شرکت /سازمان



ارایه پیشنهادها و نقطه نظرات جهت انجام بهتر کار.

عالوه بر موارد گفته شده در باال ،سایر ویژگیها نیز متناسب با پروژه مربوطه و در هنگام تعریف و برونسپاری آن ،تنظیم
خواهند شد.

-3-2

مشخصات فنی

مهمترین خدماتی که طرح جامع امنیت اطالعات شرکت /سازمان  ....................آنها را در بر میگیرد ،عبارتند از:


تدوین ،توسعه ،بهبود و همراستا کرن برنامههای امنیتی هر واحد ،در راستای برنامه کلی شرکت /سازمان



انجام تجزیه و تحلیل هزینه /منفعت برای تصمیمگیری در مورد خرید یا جایگزین کردن تجهیزات امنیتی در
شرکت /سازمان



پیادهسازی استانداردهای امنیت اطالعات و سیستمهای مدیریتی امنیت ،به منظور افزایش قابلیت دستیابی امن
به اطالعات سازمانی و استفاده از فناوریهای پشتیبان امنیتی

Platform
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تهیه الگوها ،خطمشی1ها ،دستورالعملها و روشهای اجرایی 2امنیت اطالعات برای بهبود سازوکارهای امنیتی
شرکت /سازمان



پیکربندی امن شبکههای شرکت /سازمان ( )LAN, WAN & Internetو تعریف ناحیه بندی3ها



امنیت سرویس دهندهها و زیرساخت مجازی شرکت /سازمان ()ESXi & vCenter



امنیت مرکز داده 4شرکت /سازمان



امنیت ایستگاههای کاری ،5نقاط انتهایی 6شبکه و کاربران نهایی شرکت /سازمان (استقرار سیستم )NAC



راهاندازی تجهیزات امنیتی جدید در شبکه شرکت /سازمان (مانند Honeypot, IDS7, IPS8, IS & NG Firewall,

)WAF9, SIEM10, DLP11 & etc


ایجاد افزونگیهای 12الزم برای تجهیزات ،مسیرها و سامانهها



مدیریت وصلههای امنیتی



مدیریت آسیب پذیریها 14و راهاندازی سرویس  SUSدر شبکه



ارزیابی و مدیریت مخاطرات 15امنیتی



کنترل دسترسی کاربران به منابع سازمانی (راهاندازی سیستم )AAA



استحکامبخشی 16تجهیزات ،سیستمها و سرویسهای فناوری اطالعات شرکت /سازمان



ارایه راه حلهای ترکیبی در خصوص امنیت شبکه و سیستمها (فیزیکی و منطقی)



ارایه راه حلهای مقابله با بدافزار 1در شرکت /سازمان
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Policy
Procedure
3
Zone
4
Data Center
5
Workstation
6
EndPoint
7
Intrusion Detection System
8
Intrusion Prevention System
9
Web Application Firewall
10
Security Information and Event Management
11
Data Leak Prevention
12
Redundancy
13
Patch Management
14
Vulnerability
15
Risk Assessment & Management
16
Hardening
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