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چکيده
بهرهگیری از فضای سایبر موجب بروز چالشهای نو در قلمرو امنیت ملی شده است ،بهنحویکه اساساً مفااهی امنییای در
همه ارکان قدرت ملی را میحول نموده است .این موارد امنییی گااهی در قالاب دهدیادات و تماات ساایبری باا دشاهدار
نمودن ابعاد امنیت سایبری ،لطمات جبرانناپذیری به سیسی ها و زیرسا تهای تیادی وارد نموده است کاه داث یر مسایيی بار
امنیت ملی کشورها داشیه است .نظر به اهمیت جلوگیری از این آسیبها و لطمات ،ضرورت دارد دا باا دادابیری در صاو
اقدامات پیشگیرانه نسبت به مخاطرات مورد بحث اقدام نمود .به همین منظاور و باه دلیال ا جادی در ماورد باهکاارگیری
سیسی هایی که بیوانند در زمان مناسب اقدامات مربوط به شناسایی و هشداردهی در فضای سایبر را باه انااام برساانند ،ساعی
شده مدلی جهت رصد ،پایش و هشداردهی سایبری بر اساا

مطالعاه دطبیيای ساا یارهای موجاود در کشاورهای منیخاب،

مطابق با سیاستها و ضوابط بومی ارائه گردد .با دوجه به موضوع و هدف پژوهش ،ناوع دحيیاق کااربردی -دوساعهای اسات.
روش دحيیق بهکارگیریشده روش درکیبی؛ شامل مطالعات کیابخانهای جهت گردآوری داربیات موفاق کشاورهای منیخاب و
ميایسه آن و سپس مصاتبه باز ،از طریق پانل برگان در بخش کیفی و ساپس دوزیاپ پرسشانامه جهات ارزیاابی مؤلفاههاای
بهدستآمده مدل ارائهشده است .جامعه آماری پژوهش تاضر ،دعداد  02نفر از برگان عرصه فنااوری اطاعاات و اردباطاات
و توزه امنییی کشور بوده است .در این مياله بر اسا

جمپبندی نیایج مطالعه دطبیيی کشاورهای منیخاب ،یام مادل رصاد،

پایش و هشداردهی سایبری بر اسا

چر ه اودا ارائاه گردیاده اسات و مؤلفاههاای مادل ماذکور بار اساا

اولویتبند ی شده است که بر اساا

نظار ایشاان ،اولویات مراتال چهارگاناه باه دردیاب شاامل مشااهده ،دحلیال ،اقادام و

دصمی گیری میباشد و بیشیرین اهمیت مؤلفههای ابعاد سایبری نیز بر این اسا

باه دردیاب شاامل فرهنگای ،دفااعی-امنییای،

دیپلماسی ،اجیماعی ،اقیصادی ،عل و فناوری و سیاسی میباشد.
کليدواژهها:

مدل رصد پایش و هشداردهی سایبری ،چر ه  ،OODAمطالعه دطبیيی

 .1دانشاوی دکیری مدیریت امنیت سایبر (نویسنده مسئول) ایمیلm.sahraei@sndu.ac.ir:

 .0دانشیار دانشگاه مالم اشیر
 .3هیئتعلمی و اسیاددمام دانشگاه عالی دفاع ملی
 .4داشناوی دکیری مدیریت امنیت سایبر

نظار برگاان
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 .1مقدمه
با رشد و پیشرفت فناوری سایبری ،روز به روز این فضا دوسعه یافیاه و میناساب باا آن
دهدیدات و آسیبهای نوینی در همه ابعاد زندگی بشر ازجملاه رقاباتهاای باینالمللای و
مخاصمات و درگیریهای سیاسی-امنییی به وجود آماده اسات .باا افازایش نياش فضاای
سایبر ،در مخاصمات و درگیریها ،کشورهای مخیلف نیاز اقادام باه راهانادازی واتادها و
مراکز مسئول در جهت رصد و پایش فضای سایبری و به دسات آوردن دواناایی در اردياا
امنیت و دفاع سایبری کرده اند؛ ازجمله این کشاورها مای داوان باه آمریکاا ،انگلایس ،کاره
جنوبی ،چین و روسیه اشاره کرد.
با دوجه به اهمیت فناوری اطاعات و رشد سریپ و در عین تال نامیوازن آن ،این بسیر
به یکی از نياط باليوه آسیبپذیر و طرناک و در عین تال فرصتآفرین مبدل شده است؛
درنییاه ضرورت دوجه و پردا ت سریپ و در عین تال نظاممند ،باهمنظاور مصاونساازی
این بسیر از دهدیدات موجود در جهت تفظ امنیت ملای و تاری شخصای شاهروندان در
فضای مخاصمات امروز بینالمللی را میطلبد.
اکنون بدافزارهای پیچیدهای دولید شده که یم بدافزار ،به چند بدافزار دبدیل میشاود و
این ساح سایبری به جنگ سایبری میانااماد و درنییااه موجاب دخریاب سارمایههاای
سایبری ،ا یال در امور کشور ،دخریب روابط سیاسی و آغاز جنگ فیزیکای ها زماان باا
جنگ سایبری مثل جنگ رو

و گرجسیان میشود که مشکل بزرگ آن ه این اسات کاه

امکان انیساب در جنگ سایبری وجود ندارد .اردش روسیه در سال  022۲میادی ،مخفیاناه
از این دکنولوژی برای فلج کردن اقیصاد «اسیونی» اسیفاده کرد و یم ساال پاس از آن نیاز
علیه دولت و بانمهای گرجسیان از آن بهره جست (ديیپور.)1311 ،
صیانت ،مياومسازی و امنساازی کشاور و نظاام مياد

جمهاوری اساامی در ابعااد

مخیلف امنیت ملی در برابر دهدیادات و مخااطرات ناشای از فضاای ساایبر باا دوجاه باه
چالشهای پیشرو در این فضا از موضوعات مهمی است که باید مورد دوجاه قارار گیارد.
بهمنظور ارديا قدرت دصامی ساازی و دصامی گیاری در روناد شناساایی و آشکارساازی
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دهدیدات و مخاطرات فضای ساایبر و باا هادف افازایش امنیات ساایبری و امنیات ملای؛
ضرورت دارد بررسیهای علمی در مورد گوناههاای مخیلاف کساب آگااهی از وضاعیت
دهدیدات و مخاطرات سایبری اناام شود.
بر این اسا

ضمن بررسی سازماندهی مادلهاای نظاارت و هشاداردهی ساایبری در

کشورهای منیخب ،یم مدل رصد و پایش سایبری بومی مبینی بر سیاستها و راهبردهاای
ملی ارائه گردیده است .دا ضمن شناسایی و دبیین مسئله ،به الزامات مدل یکپارچه ،منساا
و هدفمند رصد ،پایش و هشداردهی مبینی بر مطالعه دطبیيی چند کشور منیخب بپاردازد و
یم مدل بومی ارائه نماید.
 .2بيان مسئله
با دوسعه فضای سایبر ،مرزهای عرفی ملی و بینالمللی بسیار ک رنگ میشود ،بهطوریکه
کنیرل دولتها بر بخشهای تاکمییی مانند جریان اطاعات ،مدیریت امور سیاسی ،اقیصادی،
فرهنگی ،اجیماعی و امنییی دگرگون میگاردد و بخاش قابال داوجهی از فعالیاتهاا دوساط
کنشگران در فضای سایبر و با بهرهگیری از امکانات فناوریهای اطاعات و اردباطاات انااام
میگیرد .در این چارچوب دهدیدادی که در زیستبوم فضاای ساایبر ظهاور کاردهاناد ،افاراد،
سازمانها و کشورها را میث ر سا یه است .طبیعی است کاه در چناین فضاایی مفهاوم امنیات
ملی ،چالشها و دهدیدات میحول شده و دغییار ماهیات داده اسات .باهعااوه رشاد فزایناده
اسیفاده از فضای سایبر و ترکت شیابان دولت به سمت الکیرونیکی کردن دمات اجیمااعی
و اقیصادی و دث یر انياب اطاعادی بر عرصههاای مخیلاف ماذکور ،امنیات ملای جمهاوری
اسامی ایران را در سالهای آدی با دهدیدات و چالشهای نوینی مواجه واهد سا ت.
صیانت ،مياومسازی و امنسازی کشور در ابعاد مخیلف امنیت ملی در برابر دهدیدات و
مخاطرات ناشی از فضای سایبر با دوجه به چالشهای پیشرو در ایان فضاا از موضاوعات
مهمی است که باید از ه اکنون مورد دوجه قرار گیارد و زمیناه و بسایر ززم بادین منظاور
فراه گردد.
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رصد دحوزت فضای سایبری بهصورت ميطعی دوسط بر ای از دسایگاههاا در کشاور
صورت میپذیرد که به دلیل فيدان مدلی جامپ ،این امر منیج به بروز موازیکاری در بر ی
از توزهها گردیده است و بر ی از ابعاد فضای سایبری مغفول مانده است که فيدان مادلی
جامپ جهت رصد و پایش سایبری سبب بروز غافلگیری در ابعاد مخیلاف فضاای ساایبری
میگردد.
بر این اسا  ،دغدغه اصالی ایان ميالاه فيادان مادل جاامپ و مادون رصاد ،پاایش و
هشداردهی سایبری است که برای تفظ منافپ و پایداری امنیت ملای ضاروری اسات .ایان
رصد و پایش و هشداردهی چندبعادی اسات و عااوه بار زیرساا تهاا مایبایسات باه
موضوعادی همانند محیوا ،راهبردها ،اقدامات دشمن و فناوریهای نو و دث یرات آینده آنهاا
نیز بپردازد دا بهصورت جاامپ پاساخگوی نیااز باوده و پایشدسایی در اقادام ،اسایفاده از
فرصتها و ممانعت از غافلگیری را فراه سازد .در تال تاضر با

جادی مطالعاات و

کار دحيیيادی در این زمینه در سطح کشور مواجه هسیی .
 .3اهميت و ضرورت تحقيق
دحوزت سریپ و عمیق در ابعاد مخیلف اجیماعی ،فرهنگی ،اقیصاادی ،سیاسای ،فناوراناه،
امنییی و نظامی-دفاعی ناشی از دوسعه فضاای ساایبر نیازمناد نگااهی جاامپ ،ساا یاریافیه و
منسا بهمنظور تفاظت و صیانت از منافپ ملی و دحکی و دوسعه امنیت ملی در زمینه رصاد
و پایش شرایط ،رویدادها ،رونادها ،دغییارات و دحاوزت در تاال و آیناده اسات داا امکاان
دصمی گیری ،برنامهریزی و مدیریت آن را فراه سازد .لذا اهمیت و ضارورت وجاود مادلی
جامپ بهمنظور رصد ،پایش و هشداردهی سایبری در سطح ملی روشن و به شرح زیر است.
 .9-9اهمیت تحقیق
اهمیت این مياله و دسیاوردها و مزایای عمده تاصل از اجرای آن را میدوان بهصورت
اصه در موارد زیر دانست:
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 )1فراه نمودن مبانی نظری و شنا ت نسبت به دحوزت و دغییرات عماده پایشرو
در توزه سایبر با دث یرگذاری سطح امنیت ملی
 )0دبیین مدل جامپ و فراگیر بهمنظور رصد ،پایش و هشداردهی با هادف جلاوگیری
از غافلگیری در عرصه سایبر.
 )3بهبود نسبی سطح امنیت ملی از طریق ایااد اشراف بر ابعااد مخیلاف و دهدیادات
مینوع توزههای مخیلف فضای سایبر و واکنش مناسب و بهموقپ به آنها.
 )4ایااد شرایط مدیرییی ،دصمی سازی و دصمی گیری مناسب و مبینی بار اطاعاات
کافی و درنییاه بات در عمل در توزه سایبر کشور.
 .9-5ضرورت تحقیق
ضرورت اناام این دحيیق و معایب و نواقص موجود در کشور کاه در صاورت انااام
نشدن این پژوهش مغفول مانده و همچنان آسیبزا واهند بود عبارتاند از:
 )1کمبود پیشآگاهی و آمادگی در زمینه ميابله با دهدیدات توزه سایبر.
 )0اتیمال دشه به امنیت ملی ناشی از غافلگیری در فضای سایبر.
 )3فيدان ه گرایی و ه افزایی باین یینفعاان همساو و دشایت مادیرییی و درنییااه
هدررفت شدید منابپ ناشی از آن.
 )4فرصتسازی و فراه کردن امکان پیشدسیی برای تریف
موارد مذکور گویای این اهمیت و ضرورت است که بایاد یام مادل جاامپ و فراگیار
رصد ،پایش و هشداردهی سایبری با رویکرد امنیت ملی و مناسب کشور جمهوری اسامی
ایران ،در دمامی عرصههای فضای سایبر ،اع از سیاسی ،نظامی ،اقیصادی ،فرهنگی ،فناوری
و  ...طراتی شود.
 .4اهداف تحقيق
هدف اصلي :دبیین مدل جامپ رصد ،پاایش و هشاداردهی ساایبری مبینای بار مطالعاه
دطبیيی مدلهای پنج کشور هدف.
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اهداف فرعي
 .1آسیب شناسی و دحلیل وضعیت رصد ،پایش و هشداردهی فضای ساایبر و دعیاین
ویژگیهای مدل مطلوب.
 .0ارائه ابعاد ،مؤلفهها و شا صهای مدل رصد ،پایش و هشداردهی سایبری.
 .3دعیین اردباط بین ابعاد ،مؤلفهها و شا صهای مدل مورد نظر
 .5سؤاالت تحقيق
سؤال اصلي :مدل رصد ،پایش و هشداردهی مبینی بر مطالعه دطبیيی کشورهای هادف
در جمهوری اسامی ایران کدام است؟
سؤاالت فرعي
 .1آسیبهای وضعیت موجود در صو

سیسی های رصاد ،پاایش و هشاداردهی

موجود به چه میزان است؟
.0

ابعاد ،مؤلفهها و شا صهای مدل رصد ،پایش و هشداردهی سایبری کدامند؟

 .3اردباط بین ابعاد ،مؤلفهها و شا صهای اسیخراجشده چگونه است؟
 .6مباني نظری تحقيق
 .6-9اصطالحات و متغیرها
فضای سايبر :ماموعهای است از سامانههای الکیرونیکی و شبکههای رایاناهای ،شاامل
نیروی انسانی ،زیرسا تها ،داهیزات سختافزاری و نرمافازاری ،ساامانههاای اردبااطی و
کنیرلی و مادیرییی ،باهمنظاور دولیاد ،ی یارهساازی ،پاردازش ،دباادل ،بازیاابی ،تاذف و
بهرهبرداری از دادههاا ) .(United States Department of Defense, 2015در ایان پاژوهش باا
اغماض ،فضای سایبر و فضای ماازی معادل یکدیگر دليی شده است و این دو مفهاوم باه
یم معنا به کار گرفیه شدهاند.
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رصد (ديدهباني) :بهمثابه راداری است کاه رویادادهای جدیاد ،غیرمنیظاره و بازرگ و
کوچم محیطی و دا لی ا رگذار را بهگونهای نظاممند و وظیفهگرا نشان میدهاد .اگاویار،
رصد یا دیدهبانی را گردآوری نظامیافیه اطاعات محیطای مایداناد کاه باهمنظاور کااهش
دصادفی اطاعات ورودی و فراه سا ین سامانه هشدار اولیه در محیط سرشار از دغییار و
ناپایداری برای مدیران طراتی میشود ).(Aguilar, 1967: 34
پايش :به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یم سامانه یا پدیاده از
راه مشاهده دگرگونیهایی است که ممکن است با گذر زماان در آن ساامانه یاا پدیاده رخ
دهد .امروزه پایش در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارد ،به ویژه در شبکه های همگانی ،صنعیی
و جغرافیایی). (Glossary of Environment Statistics,1997
هشداردهي :عبارت است از «آگاه سازی نسبت به ر دادهایی که منافپ فرد ،ساازمان یاا
نظام ملی و بین المللی را در سطوح مخیلف به مخاطره اندازد» .در ا

کردن ایان مفهاوم

به هشدار اطاعادی میدوان گفت« :آگاه سازی نسبت به ر ادادهایی کاه امنیات ملای را در
سطوح مخیلف به مخاطره کشاند» .همچنین در علوم نظامی هشدار عبارت است از« :نشاانه
دصویری یا شنیداری یا تسی که بر طری قریبالوقوع دزلت دارد»

(فکوری.)1313 ،

 .6-5مطالعه تطبیقي
محورهای مورد مطالعه در این بخش شاامل مؤلفاههاای مطلوبیاتهاای راهباردی (مباانی،
چش انداز ،مثموریت و ،)...راهبردها و اجزا معماری است .باا دوجاه باه اینکاه نیازمنادیهاای
مطالعه دطبیيی در توزه امنیت و رصد فضای سایبر و در سطوح راهبردی ،عملیاادی و دااکییکی
دعیین گردیده است لذا باید کشورهایی برای مطالعاه انیخااب گردناد کاه اول اینکاه ،در ساطح
راهبردی رصد و پایش سایبری فعالیت نموده ودوم اینکاه ،اساناد ماردبط را منیشار نماوده و در
دسیر

قرار داده باشند .از آناایی که کشاورهای محادودی در جهاان موفاق باه برناماهریازی

در ور و سازماندهی مناسب گردیادهاناد ،ایان امار محادودیت بسایاری را در دامناه انیخااب
کشورها باعث شده است .در انیخاب کشورها ،عاوه بر پیشرفیه بودن آنهاا در موضاوع ماورد
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مطالعه ،داش گردید کاه تیایالميادور کشاورهای هادف ،از میاان کشاورهایی کاه منطيااً از
سازگاری بیشیری با ما بر وردار هسیند شناسایی گردند .همچنین به انیخاب تداقل یم کشاور
قدردمند در توزه سایبری نیز بهطور ویژه دوجه گردید .با دوجه به اینکاه ها زماان باا رشاد و
دوسعه فضای سایبر ،انواع دهدیدات سایبر ظهور و باروز یافیاه و باه یام مخااطره ملای مبادل
گردیدهاند ،لذا این کشورها قبال از ساایر کشاورهای کمیردوساعهیافیاه ،در معارض دهدیادات
مخیلف بوده و در ميام ميابله مؤ ر به فکر ایاااد سیسای رصاد و پاایش نظاامیافیاه باودهاناد.
کشورهای مورد بحث در این بخش شامل آمریکا ،کره جنوبی ،انگلایس مایشاوند .پانج مؤلفاه
ارزیابی کشورهای منیخب اقدامات قانونی ،اقادامات فنای ،اقادامات ساازمانی ،اردياا ظرفیات،
دعامات و همکاری ،سیاستها و راهبردها بوده است (.)Global Cyber Security Index, 2018
 آمریکا( :پیشرودرین کشاور جهاان در امنیات و دفااع ساایبر اسات کاه دارای اسانادراهبردی امنیت و دفاع سایبری است).
کره جنوبی( :بهعنوان یم کشور نسبیاً مسیيل پیشرو در تاوزه فنااوریهاای ناوین وسایبر است).
 انگلیس( :کشوری پیشرو در امنیت و دفاع سایبر که دارای اساناد راهباردی امنیات ودفاع سایبری است).
رویکرد اصلی مطالعه دطبیيی ،بررسی و شنا ت در توزه معماری سامانه رصد ،پاایش
و هشداردهی سایبری در کشورهای منیخب است که دارای ویژگیهای زیر است:
ا در سطح راهبردی دارای سازمان و مسیندات قابل اعیبار در دسیر

باشند.

ا در توزههای سایبری پیشرو و دارای سابيه باشند.
ا داارب آن کشورها میناسب با شرایط دوسعه ج.ا.ا قابل بهرهبرداری باشد.
با دوجه به ویژگیهای فوق ،کشور آمریکا ،کاره جناوبی و انگلسایان انیخااب و ماورد
مطالعه قرار گرفت .این کشورها اقدام مناسبی در سازماندهی تاوزه رصاد و پاایش انااام
داده و مسیندات مناسبی را ارائه نمودهاند .میثسفانه مسیندات مناسب در کشاورهای چاین و
روسیه مشاهده نگردید.
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 .6-9آمريكا
کشور آمریکا از سالها پیش با دوجه به ویژگایهاای فضاای ساایبری و دهدیادات آن،
اقدام به دشکیل واتدهای مخیلفی برای دفاع در برابر دهدیدات و آسیبهای سایبری نموده
است .طی دحيیيات بهعملآمده ،در کشور آمریکا مسئولیت دفاع سایبری در بخش نظاامی
بر عهده سازمان فرماندهی سایبری ایازتمیحده 1میباشد .مثموریت این ساازمان برقاراری
امنیات فضاای ساایبر بارای ارداش آمریکاا ،وزارت دفااع و همچناین برقاراری امنیات
ایازتمیحده و ه پیمانانش در فضای ساایبر

مایباشاد (U. S. Cyber Command Fact 0214

( )Sheet,سند فرماندهی سایبری ایازتمیحده.)0214 ،
عاوه بر این سازمان ،دو سازمان از جامعه اطاعادی آمریکا ،آژانس امنیت ملی 0و پلیس
فدرال 3و یم اداره از وزارت امنیت دا لی 4نیاز ،در زمیناه دفااع و امنیات فضاای ساایبر
مسئولیت دارند (تسینی ،ظریفیمنش.)1310:10 ،
 .6-9-9بخشهای فعال در حوزه امنیت و دفاع سايبر در آمريكا
ایازتمیحده آمریکا وظایف مردبط با دفاع و امنیت سایبری را در وزارت دفااع ،مرکاز
امنیت سایبری ملی از وزارت امنیت دا لی 1و وزارت دادگسیری ديسای کارده اسات .در
بخش وزارت دفاع ،فرماندهی ساایبری نیروهاای مسالح وظیفاه تفاظات از اطاعاات و
شبکههای اردباطی نیروهای مسلح از میادین جنگ دا سایاد فرمانادهی را بار عهاده دارد و
همچنین در صورت لزوم و با دسیور ریاست جمهوری این فرماندهی باید دواناایی تملاه
سایبری به کشورهای مورد نظر را داشیه باشد .بهعاوه ،آژانس امنیات ملای نیاز در وزارت
1. United State Cyber Command
 :NSA-National Security Agency .0آژانس امنیت ملی (مسئولیت شنود سیگنال و تفاظت از سایگنال را در
کشور ایازت میحده آمریکا بر عهده دارد.
 :FBI-Federal Bareau of investigation .3پلیس فدرال آمریکا ،مسوولیت مبارزه با جارائ ساازمان یافیاه و
درورسی را برعهده دارد.
4. DHS-Department of Homeland Security
5. National Cyber Security Center of DHS
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دفاع آمریکا وظیفه شنود سیگنال و تفاظت سیگنال را بر عهاده دارد کاه شاامل برقاراری
امنیت شبکههای رایانهای نیز میباشد .این سازمان وظیفه دحيیق و دوسعه در زمینه امنیت و
رمزگذاری و همچنین اباغ اسیانداردهای امنییی ،نظارت و بررسای ساطح امنییای دماامی
سازمانهای فدرال را بر عهده دارد .دمامی سازمانهای فعال در زمینه دفاع سایبری اردبااط
نزدیکی با آژانس امنیت ملی دارند .وزارت امنیت دا لی مسئولیت اجرایی امنیت غیرنظامی
سایبری کشور را بر عهده دارد که در بخش امنیت سایبری ملای باه انااام مایرساد .ایان
وظیفه شامل مرکز امداد و ناات رایانهای 1ملی ،سامانههای دشخیص نفوی و ميابله با نفاوی
و همچنین سامانههای آگاهی موقعییی میباشد .پلیس فدرال از وزارت دادگسایری نیاز در
موارد جرائ مردبط با فضای سایبر و همچنین جرائ سایبری و پیگیری مارمین با وزارت
امنیت دا لی همکاری مینماید.
 .6-9-5امنیت سايبر ملي
مثموریت بخش امنیت سایبری ملی ،همکاری مسیمر باا نهادهاای دولیای ،صوصای و
بینالمللی جهت برقراری امنیت فضای سایبری آمریکا میباشد.

(U.S. DEPARTMENT OF

)HOMELAND SECURITY, 2018

مثموریت بخش امنیت سایبری ملی ،ایااد و نگهداری بسیری مؤ ر جهت پاسخگویی به
نیازهای امنییی فضای سایبر و پیادهسازی سیسی مدیریت ریسام فضاای ساایبری جهات
محافظت از زیرسا تهای سایبری کشور است .بخش امنیات ساایبری ملای زیرماموعاه
اداره برنامهها و محافظت ملی از وزارت امنیت دا لی آمریکاا مایباشاد .ایان بخاش بایاد
امنیت سا یارهای سایبری کشور آمریکا را بهصورت ماداوم برقارار کناد .باه ایان منظاور
زیربخشهای مخیلفی ایااد شده است .زیرشا ههای مربوط به این سازمان و فعالیاتهاای
آنها به شرح زیر است (شکل :)1
مرکز امداد و ناات رایانهای (دی پاسخگویی به توادث امنییی و رایانهای)

0

1 .CERT-Computer Emergency Response Team
2.Computer Emergency Response Team
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دشخیص نفوی :پیاده ساازی و باه کاارگیری روش هاای دشاخیص نفاوی و راه انادازی و
بهکارگیری آن در سایر سازمانهای فدرال ،محلی و صوصی بر عهده این بخش است.

شكل  .9نمودار سازماني بخش امنیت سايبری ملي در وزارت امنیت داخلي

همچنین وزارت امنیت دا لی آمریکا غیر از وظیفه تفاظت از زیرسا تها این قادرت
را دارد دا هدایت و هماهنگی دمامی عملیااتهاای پیشاگیری از آسایب ،تفاظات ،دارمی
کامپیودرها و زیرسا تهای اردباطی را بر عهده گیرد .همچنین سیسای محافظات از نفاوی
سازمان به نام انیشیین 1در تال پیادهسازی است دا به این وظایف کمم کند.
 .6-9-9سیستم تشخیص نفوذ
دمام سازمانهای دولیی غیرنظامی موظف به اسیفاده از سیسی دشخیص نفوی انیشایین 0
هسیند .این سیسی فيط درافیم شبکه و اینیرنت که یم طارف آن ،شابکههاای غیرنظاامی
دولیی میباشد را بررسی میکند .همانطور که در دوافينامه این سیسی یکر شده ،درافیم به
1. EINSTEIN
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مياصد و از مبدأهای دااری یا صوصی بررسی نمیشود .این امر مسیلزم ایان اسات کاه
سازمان مربوطه با

ISP1

ود همکاری کند دا فيط ادصازت به شبکههای دولیای از انیشایین

عبور کند.
برای رسیدن به اهداف این مثموریت ،وزارت امنیت دا لی آمریکا باید از فنااوریهاای
نوظهور و جدید کمم بگیرد .این سازمان از انیشیین با رویکارد سیسای سیسای هاا 0پیااده
شده است که نیروی انسانی و فناوریهای مورد نیاز برای پاساخگویی باه دهدیادات را در
برمیگیرد .اولین نسخه از این سیسی در سال  0223دوسعه یافیه که دنها یم سیسی مانییور
جریان درافیم شبکه است کاه از طریاق دغییار روناد درافیام شابکه ،فعالیات مخارب را
دشخیص میدهد .در سال  ،0228قابلیت های دشخیص نفوی به ایان سیسای اضاافه شاد و
دحت عنوان انیشیین  0ارائه شد.
 .6-9-3مروری بر برنامه اينشتین
سیسی اینشیین برای تفاظت از سیسی ها و شبکههای مؤسسات اجرایی عمومی فادرال
مورد اسیفاده قرار میگیرد.
اینشیین اطاعات اصه درافیم شبکه را از درگاههای مؤسسات دولیی دریافت کارده
و دید سطح بازیی از ادصازت شبکه دولت فدرال را فراه میکند.
دحلیلگران شبکه اینشیین شامل اجزای زیر میباشد:


روجیهای سنسورهای شبکه را بررسی میکنند.

 رکوردهای جریان شبکه را ی یره میکنند.
 دادههای دحلیلی به  US-CERTارسال میشوند دا هشدارها صادر شود
 دحلیلگران  US-CERTاز دادههای اینشیین برای ایااد همبسایگی باین ر ادادهای
شبکههای سازمانی مخیلف اسیفاده میکنند.

1. Internet Service Provider
2. System Of Systems Approach
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 دادههای مؤسسات دولیی از طریق یم پوردال امن برای بهبود قابلیات CSIRT1در
ا ییار  US-CERTقرار میگیرند.
که نیایج این دحلیل شامل موارد زیر میشود:
 ایااد پروفایلی از رفیار شبکه
 مدلسازی رفیار
 شناسایی ناهنااریهای ناشی از دهدیدات ارجی و نيض سیاستها
 ارائه راهکارهای اصاتی با اسیفاده از دحلیلهای کوداهمدت و بلندمدت
اینشیین برای دفاع از مرزهای شبکه سازمانهای اجرایی فدرال ایااد شده است.
برای امنیت بیشیر ،از دکنیم دفااع در عماق( 0اسایفاده از چنادین ابازار در درکیاب باا
یکدیگر) اسیفاده میشود.

 .6-9-2مراحل برنامه اينشتین
 اینشیین  :)E1( 1جمپآوری جریان اطاعات قابلیت دحلیل اولیه و بهاشیراکگذاری اطاعات


بت و دحلیل رکوردهای جریان داده

 اینشیین  :)E2( 0دشخیص مزاتمت اسیفاده از سنسورهای مناسب برای شناسایی فعالیتهای بد واهانه
 دحلیل و نظارت بر درافیم عبوری از زیرسا ت
 اینشیین  :)E3( 3پیشگیری از مزاتمت بهبود تفاظت شبکه برای جلوگیری از بروز فعالیتهای بد واهانه
 زیرسا یی برای دامیپ درافیم سازمانهای اجرایی فدرال
 افزودن تفاظتهای امنییی به مکانهای محدود شبکه
1. Computer security incident response Team
2. Defense-in-depth
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 :NCPS9سیستم حفاظت امنیت سايبری ملي
در سال  0228برای تفاظت از شابکه دولیای ساازمانهاای غیرنظاامی و پیشاگیری از
دهدیدات سایبری ایااد شده است که وظیفاه پیشاگیری ،دشاخیص ،پاسا دهای و ميابلاه
مناسب با دهدیدات سایبری مشکوک یا شنا یهشده در درافیام شابکه فادرال را بار عهاده
دارد .شبکه دحت پوشش آن درافیم اینیرنت ورودی یا روجای ساازمانهاا و مؤسساات
دولیی غیرنظامی (در اصطاح کل درافیم ).govمیباشد.
جدول  -9چارچوب امنیت سايبری آمريكا
()5493 :National Institute of Standards and Technology
دسته
مدیریت داراییها
محیط کسبوکار
تکومت
ارزیابی ریسم
اسیرادژی مدیریت ریسم
کنیرل دسیرسی
آموزش و آگاهی
امنیت داده
فرایندهای تفاظت از اطاعات
نگهداری
فناوریهای تفاظیی
ناهنااریها و رویدادها
نظارت مسیمر امنیت
فرایندهای دشخیص
برنامهریزی پاس
اردباطات
دازیهودحلیل
کاهش
بهبود
برنامهریزی بازیابی
ارديا
اردباطات

عملکرد

مرحله

شناسایی

مرتله اول

محافظت

مرتله دوم

کشف

مرتله سوم

پاس

مرتله چهارم

بازیابی

مرتله پنا

1. National Cyber security Protection System

اااااااااااااااااااااااااااا مياله پژوهشی :ارائه مدل بومی رصد ،پایش و هشداردهی سایبری بر اسا

چر ه اودا 11 /

 .6-9-6معرفي يكي از چارچوبهای رصد و پايش سايبری در آمريكا
در این بخش یکی از سا یارهای پاایش و هشاداردهی ساایبری مبینای بار مادل اودا

1

مربوط به وزارت امنیت دا لی آمریکا معرفی میگردد.
 سیسی هشداردهی شامل سه مرتله است:
-

مشاهده :جمپآوری از عناصر در زمان و فضا
 در این مرتله چالش جمپ آوری دادهها با فرماتهاای گونااگون اسات؛
ازاینرو اطاعات سنسورها باید نرمال ،دمیز و درجمه شود.

-

جهتدهي و طبقهبندی موضوعي و يكنواختسازی :سنیز عناصر بیربط کاه
نیاز است در این مرتله درک شود.
 یافین وابسیگی میان دادهها و به نظ درآوردن آنها

-

طرحريزی :دحلیل مبینی بر نگاه به آیناده و پایشبینای نیاایج ایان عناصار در
وضعیت فعلی دصمی گیری نماید.
 دحلیل و هشداردهی سایبری بر اسا

الگوریی های از پیش دعریفشاده

مبینی بر رفیارشناسی
 تليه  OODAیم مدل کاسیم جهت مدل پشییبان دصمی گیری ) (0DSSمیباشد.
 هدف از این چر ه دسییابی به امکان مشاهده ساریپ و واکانش باه وقاایپ ساایبری
سریپدر از تریف میباشد (مبینای بار مادل ساایبر اودا (سورنسان :)0212 ،چاارچوب
مفهومی فضای ماازی).
 نکیه تائز اهمیت در مورد این سا یار تليه بودن ساا یار اودا باه معناای فعالیات
مسیمر در توزه زمان میباشد (ولوی.)1311 ،

Observation Orientation Decision, Action .1؛ این مدل مربوط به نیروی هوایی آمریکاست که اولین باار
در سال  0212برای اسیفاده در فضای سایبری طرح گردید.
2.Decision Support System
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شكل  -5ساختار )5492 ،Lenders) Cyber OODA

شرح وظایف هرکدام از مراتل مذکور در شکل  3به شرح زیر میباشد:
مشاهده:
 پیکربندی-

فعالیت کاربران

-

دسیورات و کنیرلهای امنییی ضمنی

 نرمافزار و دمات آسیبپذیری دهدیدات فعلی-

تمات مداوم

-

دعامل آشکار با محیط فیزیکی

 اطاعات جمپآوری شده دوسط سنسورها به لحاظ معناایی و تاا دادههاایبزرگ مایدوانناد دسایهبنادی و نماایش داده شاوند .پاازیش ،دسایهبنادی و
همسانسازی این دادهها جهت بهکارگیری در مرتله بعد بسیار مه میباشند.
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جهتدهي (همسوسازی)
-

در این مرتله هدف همسوسازی اطاعات جمپآوریشده دوسط سنسورها باا
هدف دسییابی به سه ویژگی محرمانگی ،دسیر پذیری و جامعیت میباشد.

تصمیمگیری
-

فرایند شناسایی و انیخاب یم راهتل برای یم مشکل ا

-

در تليه اودا دصمی گیری عموماً منطبق بر مشااهدات وضاعیت جااری و نیاز
نحوه دسیه بندی مشکات صورت میگیرد و الگوهای اسیخراجشده بهصورت
دانش در این مرتله به کار میروند که این الگوهاا باهمارور ،پایگااه داناش را
دکمیل مینمایند ،به عبارت سادهدر پایگاه دانش مبینی بر الگوهای اسایخراجی
پردکرار در گذشیه جهت دحلیلهای آدی شکل میگیرد.

 عموماً فرایند دصامی گیار ی باه جهات یاافین یام نيطاه میاانی باا رویکارداولویتبندی اهداف محرمانگی ،یکپارچگی و دسیر پذیری پیچیده میباشد.
اقدام
اقدام به دو صورت ممکن است رخ دهد:
-

گزارشدهی یا اطاعرسانی

-

واکنش در راسیای تل مشکل و یا اقدام میيابل

 .6-3کره جنوبي
آژانس امنیت اینیرنت کره جنوبی ( ،)1KISAزیرماموعهای از وزارت علاوم ،اطاعاات
و اردباطات و برنامهریزی است که با مدیریت و دخصیص منابپ اینیرنیی سروکار دارد .ایان

1. KISA; Korean Internet Security Agency
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سازمان همچنین وظیفه ایااد امنیات در فضاای ساایبری کاره جناوبی را عهادهدار اسات.
ازجمله این موارد میدوان به دشخیص و جلوگیری از بدافزارها و ویرو ها در ساطح وب
اشاره کرد .عاوه بر این آموزش درباره اینیرنت و امنیت سایبری و اناواع دیگار مشاکات
این توزه از وظایف این سازمان است .شایان یکر است در جوزی سال  0221دو ساازمان
به نامهای آژانس دوسعه ملی اینیرنت کره جنوبی 1و آژانس همکااری باینالمللای فنااوری
اطاعات کره جنوبی 0با این سازمان دلفیق شدند.

3

این آژانس به واسطه نیاز موجود در رابطه با مدیریت قوانین و سیاست گذاریها جهت
محافظت از دوسعه امن اطاعات بناا نهااده شاد .آژاناس امنیات اینیرنات کاره جناوبی،
همچنین مسئول ميابله با نفوی و رابکاریهاا ی اینیرنیای اسات .آناالیز نيااط ضاعف و
ارزیابی امنیت دثسیسات کلیدی مردبط باا فنااوری اطاعاات ،جلاوگیری از بادافزارها و
ارديا امنیت ،امضای دیاییال و محافظت از اطاعات مه صنعیی از دیگر اقادامات ایان
سازمان است (.)ADNDRC

4

 .6-3-9مسئولیتها
بهعنوان بانی امور اینیرنت در کره ،این آژانس مسئولیتهای ییل را عهدهدار است:
 .1دهیه قوانین مربوط به اینیرنت.
 .0ایااد و دوسعه محیط جوامپ اینیرنیی.
 .3دبیین و دبلیغ اسیفاده از اینیرنت در کشور.
 .4محافظت از ساا یار اینیرنات ملای در ميابال دارور مااازی ،بادافزارها و دیگار
فعالیتهای مشکوک.
 .1هدایت طرح دی واکنش سریپ کامپیودری 1بهمنظور ارديا امنیت اینیرنت در کره.
1. NIDA
2. KIICA
)3. (Asia Pacific Internet Research Aliance, 2008
4.Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
5. krCERT CC
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 .6پشییبانی از سازمانهای بینالمللی ،مانند انامن بینالمللی اردباطاات 1و همچناین
یاریرسانی به شرکتهای کرهای در توزه امنیت سایبری.

شكل  - 9سامانه واکنش به حمالت کره جنوبي ()KISA,2015

1. International Communication Union
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 .6-2انگلیس
برابر بررسیهای بهعملآمده در انگلسیان ،دو نهاد اصالی جدیاد بارای مادیریت اماور
سایبری در سال  0212ایااد شده است :دفیر امنیت سایبر ( )OCSو مرکاز عملیاات امنیات
سایبری ( .)CSOCدفیر امنیت سایبری در دفیر کابینه مسیير باوده و میاولی امنیات ساایبری
راهبردی برییانیا است و رهبری اسیرادژیم امنیت سایبری در کال دولات و سراسار ادارات
آن را به عهده دارد و مرکز عملیات امنیت سایبری در  GCHQکه یکی از سازمانهای امنییی
است مسیير بوده و پایش و هماهنگی 1پاس به تاد ه را فراه میکند .0وظایف اصلی ایان
مرکز نظارت بر دحوزت در فضای ساایبر( ،درنهایات ساطح آگااهی وضاعییی 3جمعای را
فراه میآورد) ،دازیهودحلیل روندها و بهبود هماهنگی پاس های فنی به توادث ساایبری
میباشد (تسینی ،ظریفیمنش.)1310:10 ،

در شکل زیر به یکی از سامانههای پایش ساایبری انگلایس کاه باهمنظاور پیشاگیری و
هشداردهی سایبری مورد اسیفاده قرار میگیرد ،ارائه شده اسات .معمااری ساامانه گازارش
تاد ه دا لی ) (Chris W. Johnson, 2015بهصورت زیر میباشد:
1. Monitoring and Coordinating
2. Cyber Security Strategy of the United Kingdom safety, security and resilience in
cyber space published by TSO
3. Situational awareness
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شكل  -3معماری سامانه گزارش حادثه سايبری انگلیس

 .6-6خالصه مطالعه تطبیقي
در اسااناد راهبااردی امنیاات سااایبری باار روی چنااد محااور اساساای؛ نظیاار دغییاار
سا یارهای کان سازمانی و افزودن ماموعه ها ی امنیت سایبر در عالیدرین ساطوح
سیادی نظیر شورای ملی امنیت سایبری ،مرکز دحيیيادی دفااع ساایبر ،میمرکزساازی
فعالیت ها ی امنیت سایبر کشورها در قالب واتد سیادی و در مواردی اجرایی ،ديویت
محافظت از زیرسا ت اطاعات تیادی ،ای من سازی و ديویت سیسی های  ، ITبهباود
اجرای قوانین ،افازایش دعاامات باین المللای ،اطمیناان تاصال نماودن از فنااوری
اطاعات قابل اعیماد و آموزش نیروی سایبری و به ویژه مرکز ملای ميابلاه ساایبری
دمرکز دارند (ولوی. )1311 ،
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جدول  -5مقايسه ساختارهای کشورهای منتخب
ساختار منسجم رصد،

ساختار

پایش و هشداردهي

متمرکز/

سایبری

توزیعشده

آمریکا

دارد

دوزیپشده

DHS/DOD

کره جنوبی

دارد

میمرکز

KISA



انگلیس

دارد

میمرکز

OCS/CSOC



کشورهای
منتخب

متولي امنيت

سطح

سطح

سطح

سایبری

راهبردی

تاکتيکي

عملياتي















ازجمله موارد مه در اسناد راهبردی مورد مطالعه عبارتاند از:
-

بازنگری در راهبرد امنیت ملی کشورها و گنااندن بحث امنیت سایبر در آنها

 ایااد شورای ملی امنیت سایبر و (یا) مرکز ملی ميابله سایبری-

اسیفاده از دو بازوی عمده عملیادی و اجرایی  CSOC0, 1Certدای پاساخگویی
به توادث امنییی و رایانهای جهت ميابله با دهدیدات سایبری

-

میمرکزسازی موارد مه مردبط با امنیت سایبر؛ نظیار محافظات از زیرساا ت
تیادی ،رمزشناسی ،امنیت فناوری اطاعات

 ديویت سا یارها و دعامات سازمانها با یکدیگرسامانههای پایه و اساسی پدافند سایبری بر اسا

جمپبندی مطالعات دطبیيی بهصورت

جدول  0میباشد.

1. Computer Emergency Response Team
2. Cyber Security Operation Center
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جدول  -9سامانههای پايه و اساسي پدافند سايبری
واژه انگليسي

معادل فارسي

SOC1

مرکز عملیات امنیت

CSIRT0

گروههای واکنش

تعریف
سیسی مادیریت امنیات شابکه ،دارای مکاانیزمهاای بررسای
داهیزات شبکه بهصورت ودکار در جهت جلوگیری از نفوی
هکرها و دهدید تمات از طریق منابپ دا لی و منابپ ارجی

هماهنگ رخداد (گوهر)

گروهی که وظیفه پاسخگویی به کلیه ر دادهای صورتگرفیه
در فضای دولید و دبادل اطاعات در توزه فعالیت ود را بار
عهده دارد.

تیم پاسخگويي

مرکز مديريت امداد و

به حوادث

هماهنگي عملیات

مرکزی که وظیفه اقادام میيابال باا ر ادادهای فضاای دباادل

رخدادهای رايانهای

اطاعات را بر عهده دارد.

امنیتي و
3

رايانهای

ISAC4

(ماهر)
مرکز تحلیل و
بهاشتراکگذاری
اطالعات

ISAS1

سیستم هشدار امنیت
اطالعات

سازمانی است کاه مناابپ اصالی و مرکازی بارای جماپآوری
اطاعات مردبط با دهدیدات سایبری زیرسا تهای تیاادی را
فراه میکند و امکان بهاشیراکگذاری دوطرفه اطاعاات باین
بخشهای عمومی و صوصی را ایااد میکند.
آسیبپذیری ها ،دهدیدات و مسائل امنییی موجود در سیسی را
در هر زمان نشان میدهد.

آنچه در این بخش اسینباط میشود  ،این است که آمریکا بهعنوان یم نمونه جاامپ در
توزه پایش فضای سایبری که موفق باه پیاادهسااز ی مادل رصاد ،پاایش و هشاداردهی
سایبری به صورت دوزیپ شده گردیده است ،الگوی بسیاری از کشاورها نیاز قارار گرفیاه
است .مدل چر ه مشاهده ،جهت دهی ،دصمی گیر ی و اقدام در الگاوی کشاورهای کاره
جنوبی و انگلیس نیز به وضوح دیده میشود و بر اسا

مطالعاه دطبیيای ،دنهاا در اجازا

1.Security Operation Center
2.Computer Security Incident Response Team
3.Computer Emergency Response Team
4.Information Sharing and Analysis Center
5.Information Security Alert System
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میدوان دفاوت هایی را مشاهده نمود؛ مانند آنکه در الگاوی دروازه باان ساایبری انگلایس
اقدام سریپ در مواجهه با مشکات میدواند قبل از مرتله دصمی گیری به وقاوع بپیونادد
که امری ،ضروری است .درنهایت آنچه در اسناد مشاهده گردید باه رغا وجاود دیادگاه
راهبردی به این مدل در کشورهای منیخب ،مبینی بر اسناد در دسیر  ،باه ميولاه پاایش
فضای سایبری بیشیر در بُعد فنی پردا یه شده است و به عمده دهدیادات ایان فضاا کاه
میدواند دبعات گسیردها ی را در ابعاد دیگر نیز شامل شاود ،بیشایر از لحااظ فنای دوجاه
گردیده است و به پایش روند تاک بر این فضا و آنچه که باا ناام جناگ نارم از آن یااد
میشود کمیر پردا یه شده است.
ارائه مدل بومي رصد ،پايش و هشداردهي سايبری بر اساس چرخه فرماندهي کنترل اودا
همان گونه که یکر گردید مدل پیشنهادی بر اسا

چاارچوب چر اه اودا 1و نیاز

نییاه مطالعات دطبیيی و اتصای نظرات نخبگان با اسیفاده از مصاتبه به دست آمده
است .نخبگان ایان بخاش شاامل  12نفار از کارشناساان و مادیران تاوزه فنااوری
اطاعات و اردباطات با مدرک دکیاری دخصصای و  11ساال دارباه کااری انیخااب
گردیدند .این مدل ضمن دشخیص ناهنااری و دحلیل شرای ط موجاود باه رونادهای
آینده نیز دوجه دارد ،به طوریکه در هر مرتله فیدبم به مراتل قبل با هدف دادقیق
روال ها و فرایندها دوجه دارد و نیز در مرتله دوم (دحلیل) قابلیت واکنش سریپ بار
اسا

مدل دروازه بان سایبری انگلیس و نیز دوصیه نخبگان گناانده شده اسات کاه

این بخش می بای ست بر اسا

فه ادومادیم و یادگیری ماشین به بر ی از اقادامات

اولویت دار در صورت بروز ر داد سایبری بپردازد .وظایف هرکدام از بخش ها ی این
مدل به صورت زیر می باشد :

1. OODA
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شكل  -2مدل بومي رصد و پايش و هشداردهي سايبری

همانگونه که در شکل  1بیان شده است شاا صهاا و مؤلفاههاای باومی باودن مادل
عبارتاند از:
همان گونه که در مدل مفهومی فضای سایبری شورای عالی فضای مااازی در شاکل 6
نمایش داده شده است ،امنیت مشیمل بر کلیه زیههای کاربر ،محیوا ،دمات و زیرساا ت
میشود؛ لذا جهت رصد ،پایش و هشداردهی سایبری در کشاور جمهاوری اساامی ایاران
میبایست به کلیه ابعاد قدرت سایبری دوجه نمود ،زیرا مخاطرات این فضاا در کلیاه ابعااد
وجود دارد .وجود دحری های اقیصاادی و انعکاا

آن در فضاای مااازی ،جریاانساازی

جریانات سیاسی معارض نظام و انیشاار محیاوای فرا اوانی اعیراضاات مانناد دیمااه ،16
جنگ نرم و هامه شدید فرهنگی با انیشار محیوای اف فرهنگ ایرانی ،همه گواه وجاود
مخاطرات جدی در سایر ابعاد فضای ماازی عاوه بر زیرساا تهاای فنای کشاور ایاران
میباشد  .لذا دعمی مرتله مشاهده از بُعد فنی به پانج بُعاد اقیصاادی ،فرهنگای اجیمااعی،
سیاسی ،امنییی دفاعی ،عل و فناوری در مدل بومی صورت پذیرفیه است.
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شكل  .6مدل مفهومي فضای سايبری (شورای عالي فضای مجازی)9915 ،

گنااندن مرتله واکنش سریپ در مرتله دحلیل بهمنظور رسایدگی باه تماات آنای و
صدور اقدامات اولیه عاجل مسیيل از ادمام چر ه اودا.
لحاظ نمودن پایگاه دانش بهعنوان بازوی کمکی زیه دصمی گیری که بهصورت ودکار
در تال بهروزرسانی و نیز یادگیری ماشین بر اسا

رفیارهای گذشیه میدواند عمل نمایاد؛

بهعنوان نمونه ديوی امنییی ایران یکی از مثالهای پایگاه دانش میباشد که اود مایدواناد
منشث مخاطرات امنییی را در کلیه ابعاد فضای ماازی در زیه دصمی گیاری نمایاان ساازد و
به عبارت سادهدر پایگاه دانش ودیادگیر از رفیارهای پردکرار میباشد و نیاز گذشایه فها
است دا از بروز مخاطرات دکراری جلوگیری نماید.
 .6-7تشريح حلقه اودا
شکل  1بیانگر تليه بسیه دصمی گیری میباشد که ماموعه فعالیتها به نحوی هادایت
میشوند که دشکیل یم تليه بسیه داده و همه به یم نيطه بازمیگردناد و آن نيطاه مرکاز
دصمی گیرنده یا فرماندهی میباشد .در تال تاضر تليه اودا فرادر از یم تليه مورد دوجه
فرماندهان قرار گرفیه است .هر مرتلهای از تليه ،ود یم فراینادی اسات کاه باه شارح
فرایندهای زیر سا یه میشود:
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شكل  -7مشاهده ،تحلیل ،تصمیم ،اقدام )(Benaskeur, 1998

 .6-7-9فرايند مشاهده
فرایند مشاهده ه شامل دصمی بر مشاهده فعالیتهای ا

و اقادامات فیزیکای ماورد

نیاز برای دریافت داده مربوط به اطاعات مراقبت و هدفگیری بوده و آنچاه در مادل باومی
سایبری میبایست به آن دوجه گردد جمپآوری تسگرها بهصورت جامپ و در ابعاد گوناگون
میباشد؛ بهعبارتدیگر این مدل دنها در بُعد فنی به پایش فضای سایبری نمیپاردازد بلکاه در
کلیه ابعاد فناوری ،سیاسی ،امنییی ،دفاعی ،فرهنگی و اجیماعی و  ...به رصاد و پاایش فضاای
سایبری بهمنظور دسییابی به یم نمای  362درجه از این فضا میپاردازد و انیخااب تساگرها
در این مرتله میبایست بهصورت جامپ صورت پذیرد .نکیه دیگر در ایان بخاش دوجاه باه
پوشش دمامی سطوح دکنیکی ،داکییکی و راهبردی مایباشاد ،باهنحاویکاه عااوه بار زیاه
عملیادی ،دصمیمات در کلیه سطوح بهصورت سلسلهمرادبی ،بر اسا

درجه اهمیات و دامناه

ا ربخشی دا سطح داکییکی و راهبردی نیز واهد رفت (ولوی.)1311 ،
 .6-7-5فرايند جهتدهي و تطبیقدهي
شامل دادهکاوی جهت کشف یا یادگیری مشخصات ناشانا یه قبلای در داده اسات کاه
میدوان از آن بهعنوان قالبهایی جهت آشکارسازی و پیشگویی بعدی در فرایندهای ادغاام
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اطاعات اسیفاده کرد .نکیه قابل دوجه در این زیه در نظر گرفین بخش واکنش سریپ است
که میدواند بر اسا

روشهای یادگیری ماشین به اناام بر ی واکنشهای ضروری و آنای

اولیه منیج گردد .این واکنش میدواند بر اسا

آسایانههاای قابال دعریاف باهعناوان ابازار

هشدار 1ساریپ در مواجهاه باا رویادادهای ساریپ جهات ادخاای دصامی در مراتال بعاد
بپردازد(در

ان.)1311 ،

 .6-7-9فرايند تصمیمگیری
شامل فرایندهای ادومادیم و دسیی (دوسط انسان) است .پاسا هاای سااده و ساریپ را
میدوان بر مبنای آشکارسازی شرایط از پیش دعیینشده باهصاورت ودکاار دنظای نماود.
درتالیکه قضاوت فرماندهان برای دصمی گیریهای پیچیدهدر و تیادی نیاز بوده و شارایط
را جهت د الت به وجود میآورد.
با دوجه به تا بازی اطاعات و پیشگیری از سردرگمی فرماندهان در دصامی گیاری
ززم است دا سرعت پردازش اطاعات در دادهکاوی و دلفیق اطاعات افزایش یاباد .دلفیاق
اطاعات یم فرایند دطبیيی دولید دانش است که در آن عناصر گوناگون مشاهدات مشابه و
غیرمشابه (داده را مردب ،ه بسیه و درکیب کرده) را باهصاورت ماموعاه ساازمانیافیاه و
دارای فهرست دبدیل میکند .در نظر گرفین پایگاه دانش در این بخاش باهمنظاور افازودن
امکان دياطپ اطاعات و دانش از منابپ دیگر به محیط پایش سایبری لحاظ گردیاده اسات.
در بسیاری از مواقپ جهت ارديا دقت رصد و پایش فضای سایبری به اطاعات دیگری در
فضاهای دیگر نیاز است که به دلیل همپوشانی و یا ا رگذاری این فضا بار فضااهای دیگار،
این بخش بسیار مه میباشد .پایگاه دانش مذکور دائماً در تال بهروزرسانی دوسط فضاای
پایش سایبری و نیز محیط بیرونی میباشد

(در

ان.)1311 ،

1. Early Warning
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 .6-7-3فرايند اقدام
ماموعه مراتل طیشده از زمان اباغ دا اجرای آن فرایناد را اقادام گویناد کاه در ساه
بخش هشدار ،پاس دهی و عملیات صورت میپذیرد (ولوی.)1311 ،
 .7روش تحقيق
در این پژوهش از روش درکیبی اسایفاده شاده اسات؛ یعنای باا اسایفاده از آماارههاای
دوصیفی و نیز دحلیل-کیفی مسیند بر آرا و دیدگاه صاتبنظران مطلپ باه موضاوع ماورد
مطالعه ،اناام شده و درنهایت نظام رصد ،پاایش و هشاداردهی باا رویکارد امنییای دبیاین
گردیده که برای دولیمردان و مدیران امنییی کاربرد دارد.
روش مورد اسیفاده در این دحيیق روش درکیبی اکیشافی و بهصورت دومرتلهای اسات
که ابیدا با مصاتبه باز و گردآوری و مطالعه مسیندات به شناسایی مؤلفاههاا و ابعااد طارح
بهصورت کیفی پردا یه شده است و سپس با اسیفاده از ابزار پرسشنامه و دوزیاپ در میاان
برگان به مدل بومی با رویکرد امنیت ملی دست یافیهای و مدل دحيیاق باهصاورت زیار
میباشد:

شكل  .1روش پژوهش ترکیبي (حافظنیا)9919 ،

جهت اناام این پژوهش در گام اول مدل اسینیاجی بر اسا

مبانی نظاری و مطالعاات

دطبیيی با نخبگان توزه فناوری اطاعات بهصاورت مصااتبه بااز طارح گردیاد و ساپس
دعریف نظام و نیز مؤلفهها و شاا صهاا ی نظاام جهات روایای دعریاف نظاام طای یام
پرسشنامه بسیه دوسط نخبگان مورد بررسی و پاس قارار گرفات و در مرتلاه ساوم مادل
دسییابی شده میث ر از مرتله اول و دوم مصاتبه و پرسشنامه در قالب پرسشانامه بسایه و از
طریق روش کمی مورد سناش قرار گرفت.
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 .8نتایج تحليل
در این بخش مبینی بر روش دحيیق درکیبی ،مدل مفهومی اتصا شده در شاکل  1طای ساه
مرتله مورد ارزیابی جامعه نخبگان سایبری کشور قرار گرفیه است که اصههای پاژوهش در
ادامه ارائه گشیه است .به این منظور در مرتله اول ضمن دبیین چارچوب نظری پاژوهش بارای
تدود  12نفر از مدیران سایبری کشور ،مدل مفهومی مدل رصد ،پاایش و هشاداردهی ساایبری
بهصورت مصاتبه باز ارائه گردید .انیخاب جامعه آماری به نحوی صورت گرفت کاه در دماامی
ابعاد فضای سایبر که در پژوهش تاضر مورد دوجه قرار گرفیه است نمایندهای انیخاب گاردد و
سپس نیایج ارزیاابی ایشاان در جلساات مطالعاات گروهای باه بحاث گذاشایه شاد و نکاات
جمپبندی در مدل مفهومی اصاح گردید و سپس دو پنال برگاان برگازار گردیاد و در انیهاا
سؤازت پژوهش بهمنظور ارزیابی پایایی و روایی دحيیاق پاس از جماپبنادی طای دو مرتلاه
اصاح گردید و درنهایت در میان  12دن از صااتبنظاران و نخبگاان تاوزه ساایبری دوزیاپ
گردید که در فصل تاضر به جمپبندی نیایج دحيیق میدانی پردا یه شده است .در بخش دبیاین
و مسیندسازی ،داربیات برگان ،کارشناسان و میخصصان بره و مدیران توزه امنیت ساایبری
نظام جمهوری اسامی ایران میباشند که بر اسا

شرط انیخابی بهصورت دمامشمار و با تاا

 ۲2نفر بهصورت درکیبی از نخبگان و صاتبنظران علمی کشور و نیز مادیران باساابيه اجرایای
باز انیخاب گردیده است.
 .1-9تحلیل جمعیتشناسي
از بین  1۲پرسشنامه دکمیلشده نیایج دحلیل جمعیتشناسی بهصورت زیر بوده است.
جدول  .3نتايج تحلیل توصیفي جمعیتشناختي
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از نظر سنی تداقل سن پاسخگویان  33و تاداکثر آن  11ساال باوده و میاانگین سانی
پاسخگویان نیز  46.1۲سال با انحراف معیار  1.14است .بهعاوه دعداد بیستویام نفار از
پاسخگویان در رنج سنی  41دا  41و همین دعداد نیاز در رناج سانی  46داا  12ساال قارار
داشیهاند که بخش عمدهای از پاسخگویان را شامل میشود .همچنین دعداد شش نفر نیاز در
رنج سنی  11دا  11سال قرار داشیند .سابيه فعالیت پاساخگویان در تاوزههاای دخصصای
فضای سایبر نیز بین  1دا  32سال با میانگین  10.81و انحراف معیاار  4.16باوده اسات .در
این بین دعداد  0۲نفر بین  11دا  11سال سابيه فعالیت دخصصی داشیهاند.
از نظر مدارک دحصیلی نیز دعداد  0۲نفر از پاسخگویان مدرک دحصیلی دکیری 13 ،نفر
کارشناسی ارشد و  11نفر مدارک دحصیلی کارشناسی داشیهاند.
بررسي و ارزيابي مدل از منظر چرخه رصد (مشاهده ،دستهبندی ،تصمیم ،اقدام)
جدول  -2تحلیل کمي اهمیت مراحل چرخه اودا از نگاه خبرگان
رتبه
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مشاهده ،از این جهت که بهعنوان اولین گام در مدل مفهومی پاژوهش تاضار زیربناای
چر ه مدل رصد و پایش دليی می گردد از نظر برگان بیشایرین اهمیات را داشایه اسات.
پس از آن دصمی گیری بر اسا

معیارها و اصول مدون و مشخص اسیيرار یافیه است .لاذا

ضرورت دارد در مدل پیشنهادی مبانی دصمی گیری بهعناوان ورودی مرتلاه اقادام دعیاین
گردد .از نظر برگان به دلیل دصمی گیریهای سالیيهای و غیرمنطيای در شارایط جااری،
شکاف وضپ موجود و مطلوب بازدرین گزارش شده است و همین موضوع ميادار شاکاف
موزون آن را در صدر نشانده است .در یم واتد مدل ارائهشده ،دشاخیص یام رویاداد و
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نوع آن پس از مشاهده دظاهرات و رفیارهای غیرمعماول در فضاای ساایبر در مرتلاه دوم
چر ه مدل قرار دارد که این موضوع نیاز مایبایسات مبینای بار شاا صهاا و معیارهاای
مشخص باشد دا تداقل مخاطرات را به دنبال داشیه باشد ،چراکه ایان مرتلاه پایشدرآماد
مرتله اقدام واهد بود.

شكل  .1نمودار میانگین اهمیت مراحل چهارگانه چرخه اودا

شكل  .94نمودار راداری مقايسه وضع موجود ،مطلوب و شكاف موزون مراحل چهارگانه چرخه اودا
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بررسي اهمیت سطوح سهگانه راهبردی ،عملیاتي و تكنیكي در مدل پايش
بر اسا

نیایج آمار دوصیفی و پس از محاسبه شکاف کاه تاصال دفااوت باین وضاپ

مطلوب و وضپ موجود است و همچنین شکاف موزون که تاصلضرب شکاف در اهمیت
مؤلفه است (محمدیپور )1312 ،نیایج نهایی به شرح جدول زیر به دست آمده اسات .درنییااه
نظرات برگان ،بیشیرین دوجه مدل رصد باید معطوف باه ساطح راهباردی و در

بر اسا

وهله دوم سطح دکنیکی و فنی و سپس سطح داکییکی/عملیادی باشد.
جدول  .6نتايج آمار توصیفي و تحلیل شكاف
اهميت

وضع موجود

وضع مطلوب

شکاف

شکاف موزون

رتبه
1

راهبردی











0

داکییکی /عملیادی











3

دکنیکی











شكل  .99نمودار راداری مقايسه وضع موجود ،مطلوب و شكاف موزون از منظر سطوح سهگانه
راهبردی ،تاکتیكي/عملیاتي و تكنیكي

با دوجه به اینکه هرگونه اقدام داکییکی و دکنیکی ،راهبرد معینی ززم دارد و توزه سایبر نیاز
از این قاعده مسیثنا نیست لذا با دوجه به فيدان سیاست و راهبارد مشاخص در تاوزه رصاد و
پایش فضای سایبر کشور جنبه راهبردی از نظر نخبگان اهمیت بازدری پیدا کارده اسات؛ اماا باا
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دوجه به اینکه هر روز با بروز و ظهور فناوریهای نوین مواجه هسیی لذا طبیعی است که وجاه
فنی و دکنیکی در اولویت بازدری نسبت به داکییم و عملیات قرار گیرد؛ چراکه این موضاوع در
واکنش به وجه قبلی نمود واهد یافت .لذا از نظار برگاان ابیادا راهبردهاا دادوین و پاس از
پردا ین به موضوعات دکنیکی ،وجه داکییم و عملیات میبایست مدنظر قرار گیرد.
بررسي مدل از منظر ابعاد قدرت ملي
جدول  -7نتايج آمار توصیفي و تحلیل شكاف مؤلفههای بخش مشاهده
رتبه

ميانگين

وضع

وضع

اهميت

موجود

مطلوب

شکاف

شکاف
موزون

1

فرهنگی











0

اجیماعی











3

دیپلماسی











4

دفاعی-امنییی











1

اقیصادی































۲
6

علمی و
فناورانه
سیاسی

از نظر برگان با دوجاه باه رشاد کسابوکارهاای اینیرنیای در فضاای ساایبر کشاور،
ضرورت رصد و پایش این فضا بهمنظور داثمین امنیات اقیصااد دااارت در ایان تاوزه از
اهمیت نسبیاً بازیی بر وردار شده است .همچنین با دوجه به شکاف باازی وضاپ موجاود
که بر مبنای نظر برگان اتصا شده ،ميدار آن را در صدر اولویت قرار داده است.
تسب نظر برگان ،از آناا که دفکیم فضای سایبر باه دا ال و اارج و ایاااد تادومرز
فیزیکی به سبم تادود جغرافیاایی میصاور نیسات لاذا دیپلماسای ساایبری باه معنای ایاااد
همکاریهای منطيهای و فرامنطيهای بینالمللای ،یام ضارورت انکارناپاذیر در دکمیال فرایناد
رصد و پایش است .ازاینرو دیپلماسی در جایگاه دوم قرار گرفیاه اسات .درتاالیکاه شاکاف
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اتصا شده در توزه فرهنگی در ميایسه با سایر ابعاد ،ميدار قابل دوجهی را به اود ا یصاا
نداده است ،لیکن اهمیت پردا ین به این توزه از نظر نخبگان بازدرین بوده اسات کاه شاکاف
موزون آن را در جایگاه سوم قرار داده است .سایر ابعاد دفاعی-امنییی و اجیمااعی ها از منظار
اهمیت و ه از نظر میزان شکاف تدوداً ه دراز بودهاند و در جایگاههای پاییندر واقپ شدهاند.

شكل  .95نمودار میانگین اهمیت ابعاد قدرت سايبری در مرحله مشاهده

شكل  .99نمودار راداری مقايسه وضع موجود ،مطلوب و شكاف موزون ابعاد قدرت سايبری در مرحله
مشاهده
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بر اسا

نیایج دحلیلی بهدست آماده ،دوجاه باه بُعاد فرهنگای از اولویات باازدری در

وضعیت مطلوب بر وردار میباشد .همچنین در وضعیت موجود ،بیشیرین اهمیت باه بُعاد
علمی و فناوری سایبری معطوف میباشد و بیشیرین شکاف از وضاپ موجاود داا مطلاوب
مربوط به بُعد فرهنگی سایبر میباشد و این امر لزوم دوجه بیشازتد این مدل به پاردا ین
به ميوله فرهنگی فضای سایبری میباشد.
 .9خالصه و نتيجهگيری
در پژوهش تاضر ضمن مارور ساا یارهای نظاارت ساایبری در ساه کشاور آمریکاا،
انگلیس و کره جنوبی به ارائه یم مدل بومی رصد ،پایش و هشداردهی سایبری بار اساا
چر ه فرماندهی کنیرل اودا پردا یه شد .اصلیدرین دفاوت مدل ارائهشده نسبت باه نیاایج
مطالعات دطبیيی ،دوجه به همه ابعاد فضای سایبری؛ شاامل اقیصاادی ،فرهنگای اجیمااعی،
عل و فناوری ،امنییی دفاعی و سیاسی میباشد که در سطوح عملیادی ،داکییکی و راهباردی
به پایش فضای سایبری کشور میپردازد.
ويژگيهای مدل بومي رصد ،پايش و هشداردهي سايبری
 .1این مدل از سرعت اقدام فرماندهی در دبدیل یم موقعیت اطاعادی بردر باه یام
اقدام عملیادی ،پشییبانی میکند و رعایت دردیب و دوالی دمامی فراینادهای تلياه
بسیه دصمی گیری ،موجبات یم ه افزایی ناشی از دعامل بین فرایندها را به وجود
واهد آورد.
 .0با اجرای دقیق مدل ،آگاهی وضعییی مناسبدری برای مسئولین ایااد شده و آنها
را در شناسایی و رصد بهموقپ فضای سایبری دوانمنددر میسازد.
 .3با اجرای دقیق تليه پیشنهادی در مدل ،فرایندها و دساییابی باه سارعت ،دقات و
وده زمانی است که منار به بهبود آگاهی وضعییی فرمانده شده و درنییاه طای
دوره زمانی مشخص ،عملیات بیشیری اناام گرفیه و فرماندهان قادر واهند باود
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بر اقدامات ودی و دشمن میمرکز شوند و هدف مورد نظار را در زماان مناساب
نشانه گرفیه و در زمان مناسب انهدام نمایند.
 .4دید جامپ نسبت به کل فضا و ابعاد فضای سایبری ایااد میشود.
 .1دوجه به سطوح ا ربخشی مدل رصد و پایش سایبری میشاکل از ساطح عملیاادی،
داکییکی و راهبردی که میدواند در ادخای دصمی و نیز سطح آن مؤ ر باشد.
 .6وجود باز ورد در دمامی مراتل این چر ه با هادف پویاایی و سارعت بیشایر و
هوشمندسازی تداکثری جهات ودیاادگیری مادل ،میناساب باا سارعت روناد
دغییرات فضای سایبری در دمامی ابعاد و مؤلفههای قدرت سایبری.
همانگونه این تليه بهعنوان سریپدرین و دقیقدرین تليه در جنگ فرماندهی و کنیارل
شنا یه شده است ،در دشخیص ،پیشگیری و هشداردهی فضای سایبری به دلیال پویاایی و
سرعت دغییرات باز ،بسیار مؤ ر واهد بود.
 .11پيشنهادات
با عنایت به پژوهش صورتپذیرفیه و دامنه آن که معطوف باه دساییابی باه چاارچوب
نظام رصد ،پایش و هشداردهی سایبری بوده است ،موارد زیر جهت دکمیل این توزه و در
ادامه این پژوهش پیشنهاد میگردد:
-

ددوین طرح راهبردی رصد ،پایش و هشداردهی سایبری

-

معماری سازمانی بومی جهت پیادهسازی نظام رصد ،پایش و هشداردهی سایبری

در ادامه این پژوهش میدوان ضمن مطالعه وضپ موجود از تیث مدلهای رصد پاایش
و هشداردهی سایبری کشور پردا ت و با درسی وضپ مطلاوب ،راهبردهاای دساییابی باه
آنها را دحلیل نمود.

 / 38فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال ده  ،شماره سیوهفی  ،پاییز  1311اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


افیخاری ،اصغر ( ،)1380اسیرادژی ملای بارای داثمین امنیات در فضاای مااازی ،پژوهشاکده
مطالعات راهبردی.




افیخاری ،اصغر ( ،)1383ارکان پنجگانه اسیرادژی دثمین امنیت در فضاای مااازی ،پژوهشاکده
مطالعات راهبردی.
در ان ،محمدرضا و فیوحآبادی ،وتید ( ،)1311ارائه یم الگوی مفهومی مبینای بار آگااهی ماوقعییی باا
هدف بهبود امنیت سایبری ،دومین کنفرانس بینالمللی یافیههای نوین پژوهشی در مهندسی بارق و علاوم
کامپیودر ،رامسر ،مؤسسه آموزش عالی غیرانیفاعی کسری رامسر،



https://www.civilica.com/Paper-COMCONF02-COMCONF02_040.html
ديیپور ،رضا ( ،)1310کارگروه مطالعات گروهی دانشاویان دوره اول امنیت ساایبری ،دانشاگاه
عالی دفاع ملی ،دهران :دانشگاه عالی دفاع ملی.




تاجیانی ،ابراهی ( ،)1312هشداردهی :کاارکرد دحلیال اطاعاادی در پیشاگیری از غاافلگیری،
فصلنامه پژوهشی مطالعات راهبردی ( 13سوم) ،سال چهارده .10۲–111 ،
تسینی ،پرویز و ظریفیمنش ،تسین ( ،)1310مطالعه دطبیيی ساا یار دفااع ساایبری کشاورها،
فصلنامه پژوهشهای تفاظیی امنییی دانشگاه جامپ امام تسین (علیهالسام) ،سال دوم ،شماره ،1




.41–68
دوپویی ،درورنویت ( ،)13۲1اطاعات نظامی ،پیاروز ایازدی ،دهاران :انیشاارات دافاو

(ساپاه

پاسداران انياب اسامی).
دیویس ،جم ( ،)1386هشدار اسیرادژیم :اگر شگفیی غیر قابل اجیناب است ،دحلیل چه نيشای
را ایفا میکند؟ ،معاونت پژوهشی ،دانشکده اطاعات ،فصلنامه دانش اطاعادی (شماره چهاارم)،



دانشکده اطاعات.61–83 ،
زندی ،ابراهی ( ،)13۲1مفهاوم و جایگااه پایشبینای در بررسای اطاعاادی ،فصالنامه پاژوهش
اطاعادی-امنییی سال اول دوره جدید( ،شماره اول) ،دانشکده اطاعات.



صالحی ،محمود ( ،)13۲1مدل چهارزیهای مدیریت بحران :الگویی برای اروج از بحارانهاای
سیاسی اجیماعی ،فصلنامه پژوهش اطاعادی-امنییی (اول) ،سال اول دوره جدید.



علیخانی ،علی ( ،)1313هشدارشناسی ،دهران :دانشکده اطاعات ،چاپ اول.

اااااااااااااااااااااااااااا مياله پژوهشی :ارائه مدل بومی رصد ،پایش و هشداردهی سایبری بر اسا



چر ه اودا 31 /

غیاثآبادی ،عبا ؛ فعلی ،صابر و انصاری ،محمد ( ،)1310ارزیابی تليه  OODAدر DBA,
 DBKبا رویکرد فرماندهی و کنیرل ،هفیمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنیرل ایاران ،دهاران:
دانشگاه امام تسین.





فکوری ،هشداردهی وازدرین مثموریت اطاعات ( ،)1313دانشکده اطاعات.11۲–111 ،
محمدیپور ،ا ( ،)1312روش دحيیق کیفی ،ضد روش  ،0دهران :جامعهشناسان.
نورآیر ،علی؛ نوآیر ،منصور و غیاثآبادی ،عبا

( ،)1313پیادهسازی جنگ الکیرونیم در تليه

فرماندهی و کنیرل ، OODAهشیمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنیارل ایاران) ، (C4Iدهاران:
دانشگاه هوایی شهید سیاری،


http://www.civilica.com/Paper-CCCI08-CCCI08_119.html
ولوی ،محمدرضا و صحرایی ،مهدی ( ،)1311ارائه مدل رصد ،پایش و هشداردهی سایبری بر اساا
چر ه فرماندهی کنیرل  OODAمبینی بر مطالعه دطبیيی کشاورهای هادف ،نهماین کنفارانس ملای
فرماندهی و کنیرل ایران ،دهران :دانشگاه وارزمی  -انامن علمی فرماندهی و کنیرل ایران،

https://www.civilica.com/Paper-CCCI09CCCI09_051.html https://www.civilica.com/Paper-CCCI09-CCCI09_051.html

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا1311  پاییز،  شماره سیوهفی،  سال ده، فصلنامه علمی امنیت ملی/ 42











 منابع التین.ب
Global cybersecurity index & cyberwellness profiles. (2015), ITU & ABI research
Comp.
Lenders,Vincent. (2015), Gaining an Edge in cyberspace with Advanced
situational Awareness. IEEE. April 2015
"Cyber Command Fact Sheet". U.S. Department of Defense. 21 May 2010.
Archived from the original on 16 April 2014. Retrieved 16 April 2014. DOD,
(2011),Department Of Defence Strategy For Operatingin Cyberspace,
Mutula,Stephen M., 2007, Web Information Management, UK: Cahndos
Publication
Ottis, R.: (2010), Analysis of the 2007 Cyber Attacks Against Estonia From the
Information Warfare Perspective In: Proceedings of the ٧th European Conference
on Information Warfare and Security.
KISA. (n.d.). Retrieved 05 08, 2015, from
http://isis.kisa.or.kr/eng/ebook/ebook.html
White Paper, Best Practices for Building a Security Operations Center, August
2006
http://ca. com/Files/WhitePapers/best_practices_snoc_white_paper. pdf

