مقاله پژوهشي :ارائه مدل مفهومي منطقي طبقهبندی تهدیدات سایبری
زیرساختهای حیاتي
3

محسن آقایی ، 1علی معینی ،2ابوذر عرب سرخی  ،ایوب محمدیان و علی اصغر زارعی
تاریخ دریافت893۰/۰/1 :

4

5

تاریخ پذیرش893۰/3/۹1 :

چکیده
توسعهزيرساختهایارتباطيواتصالشبكههایناهمگونباگستر همزماانسارويسهااوخادماتمفیادو
متنوعدرسطوحسازماني،بخشيومليدرکنارساختارنامتعارفودرهمتنیدهآنهااباعاثرشادآسایبپاذيریهااو
تهديداتامنیتيدرف ضایساايبرشادهاسات.تهدياداتساايبریباااثرگاذاریدرساطحملايعلیاهبرخايازايان
زيرساختهابهعنوانزيرساختهایحیاتي،هزينههایزيادوگاهغیرقابلجبرانيرابهسازمانها،جواماعوکشاورها
تحمیلمي کند.اقداماصليدرمواجههبااينمواردشناساييتهديداتفوقاست.مطالعاهوتحلیالايانتهدياداتدر
قالبارائهمدلمفهوميمنطقيبرایطبقهبندیآنهاهدفاصلياينتحقیقاست.دساتياابيباهايانهادفمساتلزم
شناساييطبقهبندیهایتهديداتسايبری،بررسيمنطقوگونهشناسيآنهادرسطحزيرساختهایحیااتياسات.در
اينتحقیقبامطالعهتحقیقاتانجامشدهمارتبط،بررسايادبیااتموضاوعي،شناسااييتهدياداتساايبریپرتكارار،
اعتبارسنجيآنهاازمنابعمعتبرواستخراجمفاهیممشترکمربو باهشناسااييتهدياداتساايبری،ابعااد،مولفاههااو
شاخصهایطبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتياستخراجشدند.گردآوریدادههابارو فراترکیابو
اعتبارسنجييافتههابااستفادهازضريبکاپاانجامشد.نتاايجدرقالابمادلمفهاوميمنطقايطبقاهبنادیتهديادات
سايبریزيرساختهایحیاتيباابعادشش گانه:تهديدات،عوامالتهدياد،مشخصااتتهدياد،نگااهازديادنفاوذگر،
توصیفسیستمومنابعشناساييتهديدات،حاصلشد.
کلیدواژهها:زيرساختحیاتي،تهديداتسايبری،دستهبندیتهديدات،مدلمفهومي

.5دانشجویدکتریمديريتسیستمهادانشگاهتهران
. 7استادوعضوهیاتعلميدانشكدهعلوممهندسيپرديسدانشكدههایفنيدانشگاهتهران(نويسندهمسئول)
.3استادياروعضوهیاتعلميپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
.2استادياروعضوهیاتعلميدانشكدهمديريتدانشگاهتهران
. 7استادياروعضوهیاتعلميدانشگاهامامحسین(ع)
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مقدمه
امروزهعمدهفعالیتهاوتعامالتاقتصاادی،تجااری،فرهنگاي،اجتمااعيوحااکمیتي
کشورهادرزيستبوم 5فضایسايبرانجامميشود.توسعه اقتصادی و اجتمااعي ،افازايش
ساطح رفااه عماومي،ارتقااء تاوان دفااعي و امنیتاي کشاورهانیازمنادبرخاورداری از
زيرساختهای مناسب حملونقل ،انرژی ،آب ،فناوریاطالعات و ارتباطاات،باناکداری،

آموز وپژوهش ،پست ،بهداشت و درمان،دفاعيو غیرهاستکاهدرساندامنیاتملاي
سال7758اياالتمتحدهبهتعداد52موردزيرساختاشارهشدهاست(سندامنیاتملايايااالت

متحده،بخشزيرساختها.)7758،
گستر فراگیرزيرساختهایحیاتيهمراهباارائهسارويسهااوخادماتمتناوعدر
فضایسايبربستریبرایتوسعهورفاهايجادنمودهاست.بهعنواننمونهبراساسگزار 
سال7752گارتنر،7سرمايهگذاریجهتتوساعهحاوزهزيرسااختارتباطااتازاساتقبال
فراوانيبرخورداربودهاستوبراساسپیشبینيهایاينموسسهازحادود3777بیلیاون
دالردرسال7756بهبیشاز2777بیلیوندالردرسال7777خواهدرسید(گارتنر.)7752،
نامتعارفبودنساختار،رشدسريعونامتوازناينشبكههایناهمگونباههامپیوساته،
آسیبپذيریها،تهديدهایمتنوعوحوادثخطرناکبادامنهاثرباال،ايجاادنااامنيوباروز
چالشواختاللدرزندگيشهروندیوحتيتهديدبرایامنیاتملايکشاورهارابادنبال
دارد.برخي ازاينزيرساختها نقش حیاتي در منافع وخدماتساطحملاي دارنادکاهباا
توجهبهاهمیتآنهابهعنوانزيرساختهایحیاتيشناختهميشوندواختالل کوتاهمادت
درعملكرد اينزيرساختهاآسیبهای جدیدرحوزههای پايداری ،امنیت و ايمني جامعه
رابدنبالداردوبايددر برابر تهديدات دروني و بیروني محافظتشوند.
موسسهپستنوت 3درسال7752اعالمنمودتهديادساايبریمنجارباهحملاهدرساال
1. Echosystem
2. WWW.GARTNER.COM
)3. POSTNOTE (Cyber Security of UK Infrastructure
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7757بهزيرساختتوزيعنیرویبرقکشوراوکراينوقطعبارق7772777مشاترک،آثاار
مخربيراتاچندماهدرپيداشتهاست(پستنوت.)7752،باهگازار موسساهساايبربان
سرقت85میلیوندالرازبانکهایبنگالد ،سرقت777میلیونحسابکاربریيااهوياا
53هزارايمیلازکمیتهمليحزبدموکراتآمريكادرانتخابااتساال،7756ازاقادامات
تهديدآمیزدرزيرساختهایاقتصادی،امنیتمليو...است(ساايبربان.)5336،براياناسااس
کارشناسانحوزهامنیتسايبریمعتقدندکهامنیتسايبریبايدباهشاكلدغدغاهدربدناه
حاکمیتهرکشورنهادينهشودودرمیاننهادهایحاکمیتي،فرهنگسازیآندرنهادهاای
دولتيازاهمیتباالتربرخورداراست(قوچاني،حسینپور.)5336،
برهمیناساسدرپيابالغطرحامنساازیزيرسااختهاایحیااتيدرقباالحماالت
سايبریازسویمرکزمديريتراهبردیافتایرياستجمهوریاسالمياياران،5338،اعاالم
باتوجهبهمخاطراتنوظهوردرعرصهفناوریاطالعاتوارتباطاات،طارحامانساازی

شد
زيرساختهایحیاتيدرقبالحمالتسايبریبابازنگریهمهجانبهوباتحقیاق،پاژوهش،
بررسيآسیبهاوتوانمندیهایسايبریوارزيابيظرفیتامنیاتساايبریتادويننهااييو
ابالغشدهاست(جواهری ،مرکزمديريتراهبردیافتایرياستجمهوریاسالميايران.)5338،
مواردفوقنشان ازاينواقعیتداردکهبرایارتقااءامنیاتزيرسااختهاایحیااتي،
درک،تحلیلوشناختتهديداتعلیهاينزيرساختهاادارایاهمیاتوباعاثتاداومو
استمرارارائهخدماتدرساطحملايمايشاود.بارايناسااسشناسااييورو درسات
انديشیدندرموردتهديداتسايبریزيرساختهایحیااتيجهاتجلاوگیریازخطاادر
تشخیصوارائهراهکارهایمواجههباآنها،يعنيمنطق5ايانگوناهازتهديادات،همچناین
.5درفرهنگمعینمنطقچنینمعنيشدهاست:علميکهبابهکاربستناصولوقواعدآنميتوانازفكارغلاطياا
استداللنادرستپرهیزکرد.همچنیندرپايگاهاطالعرسانيحوزهباهآدرس:چناینآمادهاساتکاه:منطاق«قاانون
صحیحفكرکردناست».يعنيقواعدوقوانینمنطقيبهمنزلهمقیاسومعیاروآلتسنجشاستکههرگاهبخاواهیم
دربارهبرخيازموضوعاتعلمييافلسفيتفكرواستداللکنیمباياداساتداللخاودرابااآنمقیااسهااومعیارهاا
بسنجیموارزيابيکنیمکهبطورغلطنتیجهگیرینكنیم.دردانشنامهرشدنیز،منطق،راهورو صحیحفكارکاردنو
درستانديشیدنونتیجهگیریکردناست.
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طبقهبندیهاومواردتاثیرگذاربرآنهاميتواندضمنارتقاءدانشوآگاهيدرايانحاوزه،
عامليبرایتوسعهقدرتتصمیمسازیوتصمیمگیریراهبردیباشد.بهمنظاورشناساايي
اينمنطقدرقالبتوصیفيکهفهماجزاءوارتبا آنهاراارائهدهد،ميتواناقدامباهارائاه
مدلمفهومينمود(کاروالینهو،المیدا،،فونسكا،گازاردی)7752،تاارتبا منطقيجنبههایمختلفدر
روندشناساييتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيمشخصشوند.
بیان مساله
5

ت(بساتر)هایحیااتيعادمپاياداری امنیتايرا
تهديدوتهاجمسايبریعلیهزيرسااخ 
بدنبالدارد.اجرایبرنامههایامنیتسايبرینهادهاوساازمانهاا،برگرفتاهازراهبردهااو
سیاستهایکالنتدوينشده،تاوانمجموعاهرابارایپایشبیناي،ماديريتومقابلاهباا
تهديداتسايبریافزايشوپیامدهایمخرببروزتهديدهاراکاهشمايدهادوبازساازی
ديدهراباکمترينهزينهمیسرميسازد.


هایآسیب
حوزه
تهديداتمهمسايبریدههاخیرنشانميدهدحملههاعلیهزيرساختهایحیاتيبدلیل
نوعوحوزهاثردرگروهتهديداتيقرارميگیرندکاهمقابلاهبااآنهااتادابیروراهکارهاای
خاصيدرسطوحمليميطلبد(.وظیفهدان)5337،اعاالمپاانزدهتهديادساايبریرتباهبااالدر
گزار سال7752آژانسامنیتسايبریاروپا(انیسا)7گويایاينموضوعاساتکاهنارخ
رشداينگروهازتهديداتسايبریدارایشتابزيادیاست(انیسا.)7752،
تحلیلوگونهشناسيتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيمولفهایکلیدیدرامنیت
زيرساختها،برنامههایکاربردیوپايگاههایدادهاست.پیشبیني،کنترلورفعآثاارآنهاا
مستلزمدرکآنهااستکهبابهرهگیریازمدلمفهوميشناسااييوطبقاهبنادیتهديادات
سايبریفضایسايبرتسريعميشود(دوگانومیچالسكي.)7773،
مديريتوکاهشآثاربروزاينتهديدات،ارتقاءقدرتتصمیمسازیوتصمیمگیریو

.5اصلپايداریازاصولدفاعغیرعاملميباشد(.سندراهبردیپدافندسايبریجمهوریاسالميايران)5332،
.7آژانسامنیتسايبریاتحاديهاروپا(انیسا) )European Network and Information Security Agency (ENISA
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درنتیجهايجادواستمرارامنیتسايبریدرسطحزيرسااختهاایحیااتي،نیازمنادمادلي
برایمواجههباشرايطقبلازوقوع،درزمانوقوعوبعدازوقوعتهديداتاستوتعیاین
منطقطبقهبندیوسنجشاولويتاينتهدياداتباهعناوانپایشنیاازماديريتامنیاتو
دستيابيبهاينمهمدرقالبارائهمدلمفهاوميمنطقايطبقاهبنادیتهدياداتساايبری
زيرساختهایحیاتيبهواسطهارتقاءسطحنگر وشناساييفراگیرنسبتبهبازهوسایع
وتنوعزيادتهديداتسايبریبهعنوانويژگايخااصايانمادلبااکاارکرد5درمقیااس
گستردهزيرساختهایحیاتي،اهمیتزيادیداردزياراايانمادلمايتوانادپایشنیاازو
زمینهسازدرکتهديداتسايبریايننوعاززيرسااختهااواتخااذتصامیماتراهباردی
باشد.
دراينتحقیق،قصدداريمتهديداتسايبریعلیهزيرساختهایحیاتيراباارائاهمنطاق
طبقهبندیآنهابهشرحيکهبرایصفت«منطقي»جهتمادلمفهاوميارائاهشاد،بازنماايي
کنیم.بنابراينتمرکزبرگونهایازتهديداتسايبریبراساسنوع،حوزهاثروتاثیرگذاریبار
بخشخاصيازسرمايههاوداراييهااستکهمقولهپايداریامنیتيراخدشهدارميکنندوباه
عنوانتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيشناختهميشاوند.علیارغموجاودمادلهاای
مختلفيکهبرایطبقهبندیتهديداتسايبریدرتحقیقاتداخلايوخاارجيارائاهشادهاناد
مدلمفهوميبهشرحيکهموردهدفاينتحقیقاستتاکنونبارایطبقاهبنادیتهديادات
سايبریزيرساخت هایحیاتيارائهنشدهاساتوتحقیاقحاضارباهواساطهخاالءدانشاي
موجوددراينحوزهبهدنبالايجادفرايندیاستکهبتواندتهديداتسايبریموردنظارايان
تحقیقرابهشكليمشخصطبقهبندینمايد.بنابراينسئوالاصاليتحقیاقاياناساتکاه:
«مدلمفهوميمنطقيطبقهبندیتهديدات سايبریزيرساختهایحیاتيچیست»

کارانجامشده»معنيشدهاست.

.5درفرهنگفارسيعمیدکارکرد«،اندازهومقیاس
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اهمیت پژوهش
بررسيها،نیازسنجيهاوهمچنینپیشبینيمحققنشاندهنادهماواردذيالدراهمیات
انجاماينتحقیقاست:
 ارتقاءسطحنگر وشناساييفراگیرنسبتبهبازهوسیعوتنوعزياادتهدياداتسايبریزيرساختهایحیاتي
 توسعهد انشبومياينحوزهباهمنظاورارتقااءوضاعیتتاامینامنیاتساايبریزيرساختهایحیاتي
 شناختمنطقياقداماتتهديدآمیزسايبریعلیاهزيرسااختهاایحیااتيجهاتمواجههفعال
ضرورت پژوهش
بررسيهایاولیهنشانميدهدپیامدهایعدمانجاماينتحقیقبهشرحزيرهستند:
 ضعفدرپیشبینيوشناختتهديداتوافولقادرتماديريتامنیاتساايبریزيرساختهایحیاتي
 کاهشتوانمندیدرپاسخگوييبهنیازهایامنیتسايبریزيرساختهاایحیااتيوتحمیلهزينههایزياد
 افزايشمیزانخساراتاقداماتتهديدآمیزسايبریدرصورتنبودمادلمفهاوميمقبولبرایمواجههفعال
نقشه راه تحقیق
نقشهراهکليانجاماينتحقیقجهتارائهمدلمفهوميمنطقيطبقهبندیتهديداتساايبری
زيرساختهایحیاتيچنینبودهاستکهابتدامفهومشناسيمتغیرها،پیشاینهشناسايوبررساي
ادبیاتموضوعيبراساسگردآوریدادههااباهرو فراترکیابوساپستعريافمتغیرهاای
تحقیقبهمنظورارائهتعريفمحوری«تهديداتسايبریزيرساختهایحیاتي»انجامشادودر
مرحلهبعدابعاد،مولفههاوشاخص هااساتخراجشادندومجموعاهماوارداساتخراجشادهباا
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بكارگیریضريبکاپاماورداعتبارسانجيقارارگرفتناد.درنهاياتوباراسااستايیادماوارد
استخراجشدهمدلمفهوميموردنظر،نتیجهگیریوپیشنهادهاارائهشدند.
اهداف
هدفازانجاماينتحقیقارائهمادلمفهاوميمنطقايطبقاهبنادیتهدياداتساايبری
زيرساختهایحیاتيبهشكلياستکهباارائهآنبتوانروندشناسايياينتهديادهارادر
قالبيباقدرتشناساييبیشتروخطایکمترموردنظرقرارداد.بنابرايانهادفاصاليو
اهداففرعياينتحقیقعبارتنداز:
هدف اصلی« :ارائهمدلمفهوميمنطقيطبقهبندیتهديداتساايبریزيرسااختهاای
حیاتي»
اهداف فرعی
 شناختطبقهبندیهایرايجدرحوزهتهديداتسايبری شناختطبقهبندیهایتهديداتسايبریدرسطحزيرساختهایحیاتي شناختابعاد،مولفههاوشاخصهایمعرفتهديداتسايبریومنطقطبقهبندیآنهاسئواالت
سئوال اصلی :مدلمفهوميمنطقيطبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختهایحیااتي
چهابعاد،مولفههاوشاخصهاييدارد؟
سئواالت فرعی
 طبقهبندیهایمطرحتهديداتساايبریدارایچاهابعااد،مولفاههااوشااخصهااييهستند؟
 -طبقهبندیهایمطرحتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيچاهابعااد،مولفاههااو
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شاخصهاييدارند؟
 منطقطبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيچیست؟
مباني نرری
مفهومشناسی متغيرهای پژوهش
دراستانداردسیستممديريتامنیاتاطالعاات،کلیّااتوواژگاان«،تهدياد»باهمعناي
«پتانسیلايجادحادثهناخواسته،بااحتمالواردشدنصادمهباهياکساامانهيااساازمان»،
تعريفشدهاست(مؤسسهبینالمللياستاندارد.)7752،همچنیندرسندراهباردیپدافنادساايبری
جمهوریاسالميايران،تهديادساايبری«عامالخاارجيبااقابلیاتواردنماودنضاربه
فاجعهباربهامنیت،منافعواقتصادملاي،وجهاهورواباطباینالمللاي،ساالمت،ايمنايو

اطمینانعمومي،باورهایدينيومليياادارهامورکشور،ازطريقتخريبياايجاداختالل
گستردهدرعملكردسرمايههایمليسايبریکشور»تعريفشدهاست(ساندراهباردیپدافناد

سايبریجمهوریاسالميايران.)5332،درنتیجهتعريافعملیااتي«تهديادساايبری»«،رويادادياا
واقعهایباقابلیتواردنمودنضربهبهمأموريتها،وظايف،تصويريااعتباردستگاهمتولي،
سرمايهمليسايبریياکارکناندستگاهبهواسطهيکسامانهاطالعاتي،ازطرياقدسترساي
غیرمجاز،انهدام،افشاء،تغییراطالعاتوياممانعاتاز(ايجااداخاتاللدر)ارائاهخادمت»
است.
دومینمفهومکلیدی«زيرساختحیاتي»است.درسال،7755دولتانگلیسدرگزارشي
تحتعنوان«محافظتاززيرساختهایحیاتيدرکشوربريتانیا»زيرساختهایمليحیااتي
کشورراقسمتياززيربناهایکشورتلقيکردهاستکهتداومفعالیتآنهابرایکشورحیااتي
وازکارافتادگي،تاخیرطوالنيدرخدماترساني،قطعخدماتوياخادماترساانيناصاحیح
آنهاضمنپیامدهایسنگینبرایدولتوجامعهموجبلطماتجدیباهبدناهاقتصاادیو
اجتماعيميشود(راهبردامنیتسايبریانگلستان.)7755،درسندراهبردیپدافندغیرعاملجمهاوری
اسالميايران،5335،مراکزحیاتي،مراکزیهستندکهانهدامکاليااقسامتيازآنهاا،موجاب
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بروزبحران،آسیبوصدماتجادیومخااطرهآمیازدرنظاامسیاساي،هادايت،کنتارلو
فرماندهي،تولیدیواقتصادی،پشتیباني،ارتباطيومواصاالتي،اجتمااعي،دفااعيبااساطح
تأثیرگذاریمليشود(سندراهبردیپدافندغیرعاملجمهوریاسالميايران.)5335،برايناساستعريف
عملیاتياينمتغیر«،مجموعهعناصربههمپیوستهدرقالبسیستميبزرگباابعادفناوراناه
گسترده،ابعادفیزيكيغیرقابلحرکت،ارائاهدهنادهخادماتاساسايوچاارچوبيبارای
پشتیبانيازساختارهایکالناستکهاختالليااتخريابآنبارمولفاههاایامنیاتملاي
اثرگذاریدارد»(شكل.)5-



شکل ( -)8نمونهای اززیرساختهای حياتی – توزیع انرژی که با استفاده از امکانات سایبری کنترل میشود.

درسال،7757ديويدکالرکمدلچهاراليهایفضایسايبررامعرفاينمود(شاكل.)7-
دراينمدلفضایسايبرشامل:اليههایانساني،اطالعاتي،منطقيوفیزيكياسات.هادف
اصليازارائهاينمدل،تفهیمنقا کنترلفضایسايبرواينترنتبودهاست.درارائاهايان
مدلچنیندرنظرگرفتهشدهاستکهمبانيفیزيكيفضایسايبربسیارمهمهستند.فضای
سايبردرسطحمنطقي،مجموعهایازسكوها5یجديدبراینوآوریهایجديادمايباشاد.
اليهاطالعاتمتضمناطالعات،ويدئو،موزيک،مواردتجاری،معامالتي،کاالن(فارا)داده،7
1Platforms
2meta-data
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اطالعاتايستا،پوياوغیرهاست.اليهبااليييعنايالياهانساانيناهفقاطشااملکااربران
غیرفعالفضایسايبر،بلكهافرادديگاربااهارشاكلوابساتگيباهايانفضااماوردنظار
هستند(کالرک.)7757،
دراليهزيريناينمدلزيرساختهایارتباطيواطالعاتيقراردارندکهبااتوجاهباه
میزاناهمیتونقشآفزينيخودبخشياززيرساختهایحیاتيهستند(محقق).



شکل ( – )۹مدل چهارالیهای از فضای سایبر(کالرک)۹181 ،


 بهعناوانساومینمفهاومکلیادی،برگرفتاهازمفااهیماشاارهشاده«،تهديادساايبری
زيرساختحیاتي»،چنینمفهومميشود«:رويداد،واقعهوياااقاداماحتمااليمتخاصامین
بالقوهوبالفعلبراساسانگیزهباهدفاختاللدرسیستمهااو مؤلفاههاای نارمافازاری و
سختافزاری،ضربهبهماموريات هاا،وظاايف،اعتباارسارمايهملايساايبریيااکارکناان
شبكه(زيرساختحیاتي)،بااستفادهازابزارها،باهواساطهساامانهاطالعااتيباادسترساي
غیرمجاز،انهدام،افشاء،تغییراطالعااتويااممانعاتازارائاهخادمتورو خااصو
اثرگذاریعملیاتيواطالعاتي،برگرفتهازآسیبپذيریهاوريسکهایانسانيوسیساتمي
وايجادآثارمخاطرهآمیزدرامنیتملي»است.
«طبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختحیاتي»،بهعنوانچهارمینمفهومکلیادیايان
تحقیقاستکهطبقهبندیدرفرهنگفارسيعمیدبهمفهومصفبندیميباشادوتعرياف
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عملیاتيآندراينتحقیق«تقسیمتهديداتسايبریزيرساختهایحیااتيباهگاروههاای
منظم»درنظرگرفتهميشود.
پیشینه و سابقه پژوهش
باتوجهبهاهمیتمفاهیمومدلهایمطرحدرحوزهتهدياداتساايبریوبخصاوص
تهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيدرسطحجهان،بررسيمنابعبرایتحلیالساوابق
مربوطه،دستهبندیهاومدلهایارائهشدهمرتبطدرمنابعمختلفخارجيوداخلايانجاام
شدکهخالصهايننتايجدرادامهارائهشدهاست.
موناجويیني 5وهمكااران() 7752درمقالاهای،7باابررسايمادلهاایطبقاهبنادی
تهديداتسايبریسیستم هایاطالعاتيوتاکیدبرمطالعهاثرکالستهديدبهجایاثار
يکتهديدوبررسيطبقهبندی هایمختلفمخاطراتامنیتي،مدلترکیبايطبقاهبنادی
تهديدات امنیتسايبریرابراساسارتبا تهديدبامنبع،عامل،انگیزه،قصدواثارو
باااهاادفکمااکبااهسااازمانه ا اباارایاجاارایراهبردهااایامنیااتاطالعاااتارائااه
نمودهاند (جوينيوهمكاران.)7752،
درمقالهای3ديگر،احمدبختیاریوزوراناياساماعیل)7757(2بااتمرکازبارسیساتم
اطالعاتسالمتبهعنوانزيرساختحیااتيوتغییاراتتهدياداتساايبری،بایشاز27
تهديدرابراساس37معیارمشترکشناساايي،رتباهبنادیوطبقاهبنادینماودهانادتاادر
ارزيابيمخاطراتاستفادهنمايند(اسماعیل،بختیاری.)7757،
همچنینکاجرلند)7757(7باتحلیلحمالتبهسیستمهایاسكادا6بهعنوانبخشمهام
درزيرساخت هایحیاتي،مدليراباتمرکزبررو عملیات،اثر،عوامالوهادفتهدياد

1. Mouna Jouini, Latifa Ben Arfa Rabai, Anis Ben Aissa
2. Classification of security threats in information systems
3. A Tree Model for Identification of Threats as the First Stage of Risk Assessment in HIS
4.Ahmad Bakhtiyari Shahri, Zuraini Ismail
5.Kajerland
6. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition
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برایطبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيارائهنمودهاست(کاجرلند.)7757،
علياسماعیليوجاللثناقرباني()5336درمقالهای5باهدفسناريوپردازیآينادههاای
محتملومطلوبتهديداتسايبری،برخيابعاد،مولفههاوشاخصهایتهديداتساايبری
زيرساختهایحیاتيرادرکنارالگویپايشاينتهدياداتوشناسااييتهدياداتآيناده
برایجلوگیریازغافلگیریارائهنمودهاند(اسماعیلي،قرباني.)5336،
الناادروسایمااگالراسوهمكاااران)7758(7درمقالااه3خااود،باااتوجااهبااهعملكاارد
سیستمهایاسكادا،اينترنتاشیاءوپیشبینيظهورتهديداتناوينعلیاهزيرسااختهاای
حیاتي،رو هایامنیتيجديدوتشخیصساريعتهدياداتبادونبارگاذاریاضاافهبار
سیستمهارابررسيکردهاندوابعادجديدتهدياداتساايبریورويكردهاایمهااجمیندر
خصوصسیستمهایاسكاداوکنترلصنعتيراارائهنمودهاند(مگالراسوهمكاران.)7758،
پژوهشگرانگروه«ارزيابيامنیتيشبكههاوسامانهها»درپژوهشكدهامنیتارتباطاتو
صااورتبناادی

فناااوریاطالعااات(،)5336درگاازار تحقیقاااتي،2ضاامنشناساااييو
پیشرانهایامنیتيدرچهارمرحله:مفاهیم،پیشرانهاایامنیتايساايبری،رونادهایکاالن
امنیتسايبریومالحظاتامنیتي،سهبعد::نوعتهديد،عواملتهديدوباردارحملاهرادر
موردتهديداتسايبریموردتاکیدقراردادهاند(عربسرخيوهمكاران.)5336،
توماسایجانسون)7757(7درکتابحفاظتاززيرساختهایحیاتي،6بانگاهبهموارد
قدرتسازوآسیبپذيرزيرساخت هاایحیااتيکشاورآمريكااضامنارائاهآماار،طیاف
تهديداتسايبریزيرساختهایحیاتي،ابزارهاومنطقتهديداترابهشكليمادونارائاه
واولويتهایتحقیقوتوسعهبرایحفاظتاززيرساختهاراباادرنظارگارفتنارتقااء
.5تبییننسبتسناريوهایمحتملومطلوبتهديداتسايبری،فصلنامهامنیتملي،دانشگاهعليدفاعملي5332،
2.Leandros A. Maglarasa, Ki-Hyung Kim, Helge Janicke, Mohamed Amine
Ferrag,Stylianos Rallis, Pavlina Fragkou, Athanasios Maglaras, Tiago J. Cruz
3.Cyber Security on Critical Infrastructure
.2تبیینمالحظاتامنیتيدرحوزهارتباطاتوفناوریاطالعات
5.Thomas A. Johnson
6. CYBERSECURITY, Protecting Critical Infrastructures from Cyber Attack and Cyber
Warfare
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امنیتسايبریوشناختتهديداتداخليسايبریمعرفينمودهاست(جانسون.)7757،
موسسهانیسا()7752درگزار سالیانه،5تهديداتسايبریباافرکاانستكارارزياادرا
مشخص،تشريحورتبهبندینمودهاستوبرموارد:تهديد،بردارحملهوعواملتهديادباه
عنوانسهمولفهاصليدرحوزهسنجشتهديداتتوجهنمودهاست.اينموارددرگازار 
گروهارزيابيامنیتشبكهوسامانههاازپژوهشگاهارتباطاتوفنااوریاطالعاات()5336
نیزتحلیل،بررسيوتايیدشدهاند(انیسا()7752،جدول.)5
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ادبیات مرتبط
مدلمفهومي:مدلسازیبرایارائهمدلمفهوميفعالیتتوصیفياستکهبرخيجنباههاای
فیزيكيواجتماعيپیرامونماباهدففهماجزاءوارتبا آنهارابدنبالدارد.اينتوصیفگاری
فعالیتيبنیاديندرمهندسيسیستم هاایاطالعااتياسات.محصاولاصاليايانفعالیاتمادل
نظری(مفهومي)است(.کاروالینهو،المیادا،،فونساكا،گاازاردی)7752،ايانمادل،حااویمنطاقبنیاادیو
ساختارروابطبینمفاهیممورداستفادهاست.سیستممدلسازیتهديدسعيدرتحقاق«تعیاین
میزانامنیتنرمافزار،شناساييورسیدگيبهتهديداتوآسایبپاذيریهاایباالقوهوتعرياف
رونداستداللمنطقيبرایتعیینامنیتسیستم»دارد(بلیكي.)735:5333،

.5پانزدهتهديدوروندمرتبهباالدرسال7752
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يكيازرو هاایکشاف،مطالعاهوماديريتتهدياد،مادلساازیتهدياداتاسات.
مدلسازیتهديداجازهکشفتهديداتبالقوهوبالتبعآسیبپذيریهایممكنرا،پایشاز

حملهنفوذگرميدهد.درايانخصاوص،مادلارائاهشادهشارکتمايكروساافت 5دارای
مراحل«:نگاهبهسیستمازديدنفوذگر»«،توصیفسیستم»و«شناساييتهديدات»است.
روششناسي تحقیق
نوع تحقيق
نظربهاينكهاجرایاينتحقیقارائهمادلمفهاوميبارایشاناختمنطاقطبقاهبنادی
تهديداتسايبریزيرساختهایحیاتياستونتاايجعملیااتيآنقادرتتصامیمساازی
تصمیمسازانحوزهامنیتسايبریزيرساختهایحیاتيراافزايشميدهد،جنبهکااربردی
داردوباتوجهبهگستر دانشدراينحوزه،توسعهایاست.بنابراينتحقیاقحاضارباا
توجهبههدف،ازنوعتوسعهای-کاربردیاست.
روش تحقيق
رو تحقیقمورداستفاده،بارويكردآمیخته(کیفيوکمي)است.دربخاشکیفايباا
مراجعهبهمقاالت،کتابهاوگزارشاتپژوهشيبااستفادهازرو فراترکیب،ابعاد،مولفهها
وشاخصهایمدلمفهوميطبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتياستخراجو
کنترلکیفييافتههاانجامشد.براساسيافتههامدلمفهومياولیهشاكلگرفاتوپاساز
ارزيابيبارو ضريبکاپا،مدلمفهومينهاييارائهشد.
روش گردآوری دادهها و ابزار آن
هایکیفيبارو فراترکیبجمعآوریشدند.فراترکیب،نوعيمطالعهکیفياست
داده 
کهاطالعاتويافتههایاستخراجشدهازمطالعاتکیفيديگرباموضوعمشابهومارتبطرا
بررسيميکند.درنتیجهنمونهموردنظرازمطالعاتکیفيمنتخبوبراساسارتباا آنهاا

1. Microsoft
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باسؤالپژوهشساختهميشود(.لیندگرينوديگاران)7772،5دراينپژوهش،ازرو فراترکیب
بهمنظورمقايسه،تفسیر،تبديلوترکیبچارچوبهاومادلهاایمختلافارائاهشادهدر
زمینهتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتياستفادهشدهاست.
معرفی روش فراترکيب
هایبررسي،ترکیبوتحلیلپژوهشهایگذشتهاست.بااتجزياه

فرامطالعه،7يكيازرو 
وتحلیلعمیقکارهایپژوهشيانجامشدهدرحوزهخاصوباتوجهباهنیازمنادیتحقیاق،بار
چهارحوزهفرارو ،فرانظری،فراتحلیلوفراترکیبداللتدارد.فراتحلیل،مشهورترينحاوزه
فرامطالعه،برمطالعاتکميپیشینتمرکزدارد.اينرو اگرباهصاورتکیفايانجاامشاودو
مفاهیمونتايجمورداستفادهدرمطالعاتپیشینراباکدگذاریمتداولپژوهشهاایکیفايمبال

بررسيکند،فراترکیبنامیدهميشود(سهرابيوهمكاران()5337،شكل.)3

نظريهبرخواستهازداده

فراترکیبمانندفراتحلیل،برایيكپارچهسازیچندينمطالعهوايجاديافتههایجديدو
تفسیرآنهابهکارميرود.بااينحالبرخالففراتحلیلکهبردادههایکميورويكردهای
آماریتأکیددارد،فراترکیببرمطالعاتکیفيوتفسیروتحلیلعمیقآنهابهجهاتفهام

عمیقتراست(.نقيزادهوهمكاران)35:5333،

اينپژوهشبهدنبالتبیاینرابطاهباینتهدياداتساايبریزيرسااختهاایحیااتيو
طبقهبندیآنهادرقالبارائهمدلمفهوميباهگوناهایاساتکاهضامنمشاخصنماودن
ويژگيهایاينگونهازتهديداتومنطقطبقهبندی،بكارگیریآنهاابارایتصامیمساازان
حوزهامنیتسايبربهسهولتانجامشود.درتحقیقاتداخليفعالیتهایمرتبطومفیادی
انجامشدهاستلیكنبهدلیلمحدودبودنپژوهشهادرايانماوردونباودمطالعاهایباا

هدفبررسيتوامانرابطهتهديداتسايبریزيرساختهایحیااتيوطبقاهبنادیآنهاادر
قالبارائهمدلمفهومي،تال شادازطرياقپايگااههاایاطالعااتي«سااينسدايرکات،»3
1. Lindgreen, Palmer and Vanhamm
2. Meta Study
3. ScienceDirect
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«اسكوپوس5وژورنالامنیتاطالعات7باامحورياتکلیادواژههاایمارتبطباهجساتجو
پرداختهشودونتايجآنموردبررسيومطالعهقرارگیرد.درادامهبراسااسمراحالارائاه
شدهدرشكل(،)3پژوهشانجامشد.
تجزيه و تحلیل يافتهها
 .5انتخابهدف؛درگاماولاجرایتحقیقبارو فراترکیبنیازاساتتااهادفاصالي
پژوهشآشكارشود.هدفاصلياينپژوهش،همانگونهکاهقابالًاشاارهشادهاسات،

«ارائهمدلمفهوميمنطقيطبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتي»است.
 .7مشخصکردنسؤاالتپژوهش،واژههایکلیادیومناابعجساتجو؛درايانگاام،
برایتكمیلسؤالهایپژوهش،مواردزيربررسيوپاسخدادهشد:

 چااهچیاازی:شناساااييرابطااهتهديااداتسااايبریزيرساااختهااایحیاااتيوطبقهبندیآنهاموردمطالعهقرارگرفت؛

 جامعهموردمطالعه:پايگاههایاطالعااتي «سااينسدايرکات«،»3اساكوپوس2وژورنالامنیتاطالعات7
 بازهزماني:درمنابعداخليمحدودهزمانياز5335الاي5338وبارایمناابعميباشد؛
خارجياز7757تا 7758
 چگونگيرو :بارو تحلیلاسناد،دادههایکیفيتحلیلشدند؛ واژههایکلیدی:برخيازمهمترينواژگانکلیدیماورداساتفادهدرجساتجوشاملمواردزيرهستند(جدول.)7
 .3بررسيوجستجویانتخابيمقاالتومناابعمارتبط:درآغاازفرآينادجساتجو،
تناسبمقاالتدريافتيباسؤالپژوهشمشخصمي شود.بهاينمنظور،مجموعه

1. Scopus
)2. Journal of Information Security (JIS
3. ScienceDirect
4. Scopus
)5. Journal of Information Security (JIS
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مطالعاتمنتخبدرچندينمرحلهبازبینيودرهرمرحلاهباازبیني،مقااالتبار
اساس عواملمختلفيازجملهمیزانارتبا باموضاوعتحقیاقبررسايشادندو
مواردیکهدارایارتبا کمتریبودند،ازفرآيندفراترکیابدرمراحالمختلاف
کنارگذاشتهشدند.
 .2استخراجمفاهیموکدهایمرتبطباموضوعپژوهش:درتماميمراحلفراترکیب،
پژوهشگربه طورپیوستهمقاالتمنتخ بونهاييشادهراباه منظاوردساتیابيباه
يافته هایدرونمحتواييمجزاييکهدرآنهامطالعاه هاایاولیاهواصاليانجاام
مي شود،چندينبارمارورماي کناد.درايانمرحلاه،محتاوایمقااالتومناابع
استخراج شدهبهطوردقیقبررسيشدوکدهاييکهارتبا بااواژههاایکلیادی
داشتند،ان تخابوبراساسآن هامفاهیمومقوله هاشكلگرفت.دررونادرو 
فراترکیببرایجستجویمقاالتتعداد 37مقالهگردآوریشدکهپسازبررسي
چكیده ها،بررسيمحتواودرنهايتسنجشارتبا مستقیمباهدفمحققتعداد
 57موردموردتايیدقرارگرفت.
 .7استخراجمقولهها(ترکیبيافتههایکیفي)؛باهدفايجادتفسیريكپارچاهوجدياداز
يافتههاپسازشناختمفاهیم،طبقهبندیآنهادرقالبيمناساببارایارائاهبهتارين
توصیفانجامشد.
 .6تبیینارتبا میانمفاهیم،مقولههااومضاامین؛ايانارتباا درمادلمفهاوميارائاه
ميشود.
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جدول( : )۹نمونهای از واحدهایی معنایی و کدهای استخراجشده
موضوع ارائه شده در مقاله
درمدل سازیتهديادات مايكروساافت،
جرياندادهو دنبال کردنپارداز هاای
کلیدیرویداده  درهرمرحلهشناسايي
وروناادپاارداز تهديااداتمشااخص
ميشود..

منبع

مفاهیم مستخرجه

ماادلسااازیتهديااادات

مراحاالشناساااييوبررساايشااامل:

سايبری،مجلاهشابكهو

«نگاااهبااهسیسااتمازدياادنفااوذگر»،

امنیااات،شاااماره،727

«توصااایفسیساااتم»و«شناساااايي

Achile،5337

تهديدات».
5

بارويكردفناوریحمالت،مدلسهبعدی

ابعادمدل:انگیزه،بوميسازی ،عامال

متعامد

تهديد

بارويكردفناوریحمالت،مادلترکیباي

ابعادمدل:فرکاانستهدياد،محادوده
7

طبقهبندیتهديد

طبقااهبناادیتهدياادات

بارويكردفناوریحماالت،مادلهرماي

امنیتاايدرسیسااتمهااای

ابعادمدل:آگاهي ،حساسیت منطقاه،

طبقهبندیتهديداتامنیتي

اطالعاتي7752،
Mouna Jouinia, ,
Latifa Ben Arfa
Rabaia, Anis Ben
Aissab

اتالف 

بااارويكااردتوجااهبااهاثاارتهديااد،ماادل

استرايد7

بارويكردتوجهبهاثرتهديد،مدلايزو

فعالیت ،منبعتهديد
3

2

ابعادمدل:اهداف،مقاصدحمالت
ابعااادماادل:خرابااي،تغییاار،ساارقت،
حذف،افشاءاطالعات،وقفهخدمات

بااارويكااردتوجااهبااهاثاارتهديااد،ماادل

ابعادمدل:منبع،عامل،انگیزه،هادف،

چندبعدی(هیبريدی)

ااثر

شناساييبعدمنبعتهديد

مدلسازمانيطبقهبندیتهديداتسايبری

مااادلدرختااايشناساااايي
تهديداتباهعناواناولاین

مولفههای :انساني ،غیرانسااني،فناي،
عملیاتي،محیطي

بخشازارزيابيمخاطرهدر

ابعاد:افشاایتصاادفي،کنجكاویافاراد

سیساااتمهاااایاطالعاااات

داخلي،نقضاطالعاتتوساطافاراد

سالمت-7757،

خااودیوخارجي،تهاااجمفیزيكاايو
نفوذغیرمجاز

.5محليسازیتهديدمنعكسکنندهتهديداتداخليياخارجياست.
.7نشاندهندهدامنهاثرتهديدمانندامنیت فیزيكياستامنیت پرسنل،امنیتارتباطاتودادهوامنیت عملیاتي.
.3میزانآگاهيمهاجمدرموردسختافزار،نرمافزار،کارمندانودانشکاربرانسیستم
.2میزانزيانهایقابلرخداددرسیستمياسازمان(حريمخصوصي،صداقت)...
.7رو طبقهبندیتهديداتسايبریمايكروسافت(،)STRIDEشامل:جعلهويت،ساوءاساتفادهازداده،انكاار،
افشااءاطالعاات،مناعسارويسوافازايشساطحدسترساي

STRIDE: Spoofing identity, Tampering with data,

Repudiation, Information disclosure, Denial of service and Elevation of privilege.
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موضوع ارائه شده در مقاله
طبقهبنادیوياتمن(5باارويكارداولويات
سنجيورتبهبندی)

منبع
Bakhtiyari
Zuraini

Ahmad
Shahri,
Ismail

بررسيتولیادوبكاارگیریاساتاکسنات؛
تاثیربرعملكردسیستمهایکنترلايبارای

زيرساااختهااایحیاااتي

دستگاههایکنترلکنندهقابلبرنامهريزی

( )7758
A.

همافزاييسیستمهایکنترلصنعتي،اينترنت
اشیاءوتهديداتجديد

انساني،جاسوسيو.
دسترسيوتهديداتافشاء

امنیااااااتسااااااايبری

انسانيودرداخلسیستماست.

خطاهاینارمافازاریفناي،خطاهاای
ابعاااد:تهديااداتهوياات،تهدياادات-

طبقهبندیکوتز7

فعالیتها،نشاندادهاندنیميازتهديادات،

مفاهیم مستخرجه
ابعاد:حماالتنارمافازاریهدفمناد،

Leandros
Maglaras
Ki-Hyung Kim
Helge Janicke
Mohamed Amine
Ferrag

بعدرفتاریتهديدات:پديدهبيثبااتي
دررفتارسیستمها
بعدعاملتهديد:انسانبهعنوانسهم
زيادتهديدات
بعدنوعتهدياد:ترکیابناشاناختهاز
تهديداتسايبری


 .2نظربهبررسيپیشاینه هااوجهاتتجمیاعاطالعااتبارایتادوينابعااد،مولفاهو
شاخصهایمرتبطباطبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختهایحیااتي،باراسااس
اطالعاتمستخرجهازمنابعفوق،نظرسازمانها،نهادهاومنابععلميامنیتساايبری
درخصوصتهديداتسايبریمهمبامحوريترتبهبندیتهديداتازگازار ساال
7752انیساوبرخيمنابعديگرباتوجهبهلزوماعتبارسنجياطالعاتدر(جادول)3
ارائهشدهاست.

”1. M. E. Whitman, “Enemy at the Gate: Threats to Information Security,
2. D. Kotz, “A Threat Taxonomy for mHealth Privacy,” Proceedings of the 3rd International
Conference on Com- munication Systems and Networks of the IEEE COMS- NETS, Bangalore,
4-8 January 2011, pp. 1-6.
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جدول( -)9تهدیدات سایبری و نﻈرات سازمانها ،نهادها و منابع علمی امنيت سایبری
سا مانها ،نهادها و منابع علمي امنیت سايبری
Symantecc

Kaspersky

McAfee

ENISA

جلوگیریازسرويس
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.5شرکتفعالاسرايیليدرزمینهاقداماتامنیتسايبری،ارائهکنندهمحصوالتامنیتيسايبریحفاظتازشابكههااو
زيرساختهایحیاتي،گزار سال7758
.7شرکتفعالآمريكاييدرحوزهاطالعرسانيامنیتسايبری،گزار سال7757
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باتوجهبهاطالعاتفوقکهاعتبارسنجيآنهابراساساسانادمرباو باهساازمانهاا،
نهادهاومنابععلميامنیتسايبریارائهشد،برمبنااینظارمحقاق،کلیادواژههااييبار
اساسمعیارهایمشترکدرهمهطبقهبندیهاودستهبنادیهاایارائاهشاده،مشاخصو
تعريفشدهاندکهبهعنوان« راهنمایمفاهیممشترک»وياا«مشخصااتتهدياد»جهات
بكارگیریدرتكمیلمدلمفهومينهاييمورداستفادهقرارگرفته اند.اينمفاهیمدرقالب
شاخصهای  مرجعتهديداتسايبریبرایتجمیعاطالعاتبراساساخذنظارازاساناد
معتبرعلميمليوبین الملليبررسيونتايجدر(جادول) 2باهمنظاوراعتبارسانجيارائاه
شدهاندکهعبارتنداز:
.5

هدفتهديادات:نقطاهانتهااييشاامل:شابكه،سیساتم ،مؤلفاههاای نارمافازاری و
سختافزاری موردتوجهتهديدکنندهبرایابهاممدافعان درشناسايياهداف حمالت

بعدیمبل:سیستم عامل،شبكه،کاربرو...

.7

منشاء/تهديدگران:اقدامکنندگانومواردیکهبهعنوانفاعلیتعملتهديدماوردنظر
ميباشند.

.3

رو  :روندياسناريویدسترسي مهاجمباه سیساتم باراسااسآسایبپاذيریهااو
بااستفادهازابزارهااست.

.2

آثار:شاملتاثیرعملیاتي:امكان دستیابي به منابع و دادههای حساس برای مهاجماان و
فراهمشدناطالعات سطح باالی کارشناسان و کاربران سیستم برای آنها.مبال:ساوء
استفاده از منابع،مسلط شدن بر کاربرو...وتاثیراطالعااتي:ياک حملاه علیاه ياک
ميتواند به طرق مختلاف روی اطالعاات حسااس تاأثیر گاذارد.آثاار
سیستم هدف 
مختلف حمالت سايبری روی اطالعاتعبارتنداز:دستكاری،وقفه،تخريبو...

.7

ابزار:کلیهنرمافزارهاووسايلمورداستفادهتهديدکنندهبرایاقداماتتهديدآمیزمبال:
ويروس،بدافزارو...

.6

آسیبپذيری:کلیهنقايصموجوددرطراحي،بكارگیری،امورفنيومديريتيسیساتم
کهزمینهرابرایاجرایتهديدوحملهمهیاميسازد.مبل:پیكربندی نادرست،عیوب
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هسته،خطاهای طراحي،سرريز بافر،اعتبارسنجي ناکافي ورودی،پیونادهای نماادين،
حمله توصیفگر فايلو...
ريسک(مخاطره)شامل:ريسکانساني:اقداماتواعمالخطاایافارادکاهموجاب

.2

بروزتهديدميشودوريسکسیستمي:خرابيسیستمهاوبكارگیریاشاتباهفنااوری
کهزمینهسازبروزتهديدميشود.
.8

:مواردخارجازکنترلکهميتواندشرايطبروزتهديدرافراهمنمايد.

وقايعخارجي

.3

:انواعانگیزههایمالي،رواني،ايجاد تغییرات بیشتر،متفرق سازیو...

انگیزه

 .57نوعاقدام:اقداماتتهديدکنندهبرایتهديداتفعالوغیرفعالشامل:شانود،فرياب،
تغییراطالعاتو.....
 .55سطحتهديد:تاثرگذاریدرسطوحمنطقهای،مليوبینالمللي
 .57فرکانستكرار:تعدادتكراريکتهديددربازهزمانيمشخص
 .53شدتتهديد:میزانتاثیرگذاریبرهدفومارتبطباامیازانتحقاقهادفازساوی
تهديدکنندهومیزانخسارتبوجودآمدهازسویتهديدشونده
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جدول( - )۸تجميع اطالعات طبقهبندیهای معتبر برای بررسی ميزان اعتبار مفاهيم مشترک یا
مشخصات تهدید ،استخراج شده از مطالعه منابع
هدف تهديدات

منشاء /تهديدگران

روش

تاثیر عملیاتي

تاثیر اطالعاتي

ابزار

آسیب پذيری

ريسک انساني

ريسک سیستمي

وقايع خارجي

انگیزه

اقدا  /عملیات

مفاهیم مشترک در تحلیل تهديدات سايبری
ريسک
آثار

سند افتا

اقداماتتهديدآمیز

























کنگرهآمریکا

عوامل،گروههاومنشاء



 



















AVOIDIT5

شناساييجزيیات،دفاعوحمله

   













CERT
Hansman
& Hunt
VERDICT7

انگیزهمحور

  









 

پوششحمالتکامپیوتروشبكه

 



   











توجهبهحملهوآسیبپذيری



















Howard3

پیشامدپايه

 



   



































اسناد

رويکردها

2

 

  







ريسكهایامنیتي سايبریعملیاتي













F-Secure

نرمافزارپايه











 



STRIDE7

مدلسازیتهديداتسايبری



















 







 





کارنگی ملون آپا

سيمانتک

نقا انتهايي2

6

کاسپر سکی

8

//

 











 

 











)1. Attack Vector, Operational Impact, Defense, Information Impact, and Target (AVOIDIT
2.Validation Exposure Randomness Deallocation Improper Conditions Taxonomy
(VERDICT)- Lough
.3طبقهبندیحمالتبراساسپیشامدها.در اين طبقهبندی برای حمله،سیستم هدف و نیز نتیجاه حاصال از حملاه
تعیین ميشود .حمله شاامل پنج مرحله است .ابزارها ،آسیبپذيری،عملیات ،هدف و نتیجه غیرمجاز.
4. CMU
دادهها،انكار،افشای اطالعات،تكذيب سرويس و افزايش سطح دسترسي.
.7کالهبرداریکردنازهويتکاربران،دستكاری 
.6شرکتسیمانتک)(Symantecبزرگترينشرکتتولیدکنندهنرمافزارهایامنیتيبهحسابميآيد.ايانشارکتدر
سال5387توسطگَریهبندريكسباکمک«بنیادمليعلومآمريكا»تأسیسشد.
افزاری،نرمافزارهاوهرگونهوسیلهارتبااطيوبعضااًکااربرانداخلاي


هایسخت
.2نقا انتهاييشاملابزارها،سیستم
سازمانکهدرارتباطاتوانتقالاطالعاتدخیلهستند.
.8کاسپرسكي) (Kasperskyشرکتروسايفعاالدرزمیناه امنیاتساايبریباامحصاولهااييمبالضادويروس
کاسپرسكيودارایگروهفعالبینالملليدربیشاز777کشوردرسراسرجهان.
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مَکآفی

5

انيسا
ایسِت

هدف تهديدات

منشاء /تهديدگران

روش

تاثیر عملیاتي

//

 







 











اسناد

ابزار

تاثیر اطالعاتي

//

 







 











رويکردها

آسیب پذيری

ريسک انساني

ريسک سیستمي

وقايع خارجي

انگیزه

اقدا  /عملیات

مفاهیم مشترک در تحلیل تهديدات سايبری
ريسک
آثار



سيسکو

شبکه

9

 







  

انيسا

شبکه

 







 



 








 





 

.8ارائهيافتهها؛يافتههایحاصلازمراحلقبلدرقالبابعاد،مولفههاوشااخصهاااز
منابعذيل،براساسهدفاصليمقالهيعنيمادلمفهاوميمنطقايطبقاهبنادیتهديادات
سايبریزيرساختهایحیاتيارائهميشود.
.5-8توجهبهمدلفضایسايبروتهديداتاليهبستر(زيرساخت)
.7-8منطقدستهبندیشرکتمايكروسافتومواردگزار انیساسال()7752
.3-8موارداستخراجشدهازمنابعحاصلازرو فراترکیبدرفالبمقاالت،کتابهاا
وگزار هایپژوهشي
.2-8مواردارائهشدهدرجدولتجمیعاطالعاتطبقهبندیهاودستهبنادیهاایمعتبار
برایتكمیلمدلمفهومي
.7-8استفادهازمفاهیممشترکوجدولشاخصهایمرجعتهديداتسايبری

.5مَکآفي)(McAfeeشرکتيامنیتيفعالدرحوزهامنیترايانهایکهدرسال5382توسطجانديويدمَاکآفايدر
شهرکالیفرنیاآغازبهکارکرد.
بازميگردد.

موسسهامنیتيدرحوزهفناوریاطالعاتاستکه.شروعفعالیتآنبهسال5382

.7ايسبت)(Esset
.3بررسيوارزيابيتهديدهاوحملههایساايبریازساطحبااالتر(شابكه)هامامكاانپاذيراساتباهعناوانمباال،
سازمانهايي-نظیرسیسكووابنیساو-...مجموعهتهديادهاوحملاههاایساايبریرادرساطحشابكهجماعآوریو
بيميکنند.

ارزيا
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جدول ( -)۶ابعاد ،مولفهها و شاخصها
رديف

ابعاد

5

توصیف
سیستم

7

نگاه
نفوذگر

3

منابع
شناسايي
تهديدات

2

تهديدات

7

مشخصات
تهديد

6

عوامل
تهديد

مولفهها
نیازمندیها
فرضیات

سناريواستفاده

اسنادامنیتي
تعیینداراييها
شناساييورودیها

وخروجيها
تعیینسطحاعتماد
بانکهایاطالعاتي
شرکتها
مجامععلمي
تهديداتپرتكرار

بردارهایحمله

برنامه
شرايطوقوع
سطح
اجرایتهديد
نتايج
انساني
غیرانساني

شاخصها
 منابعخارجي خطمشيامنیتيمدلسازیشده جزيیاتطراحي جزيیاتپیادهسازی آشكارنمودنآسیبپذيریها کوچكيحوزهبررسيسیستم معتبرسازیمدلسازیتهديد تشخیصراههایحمله داخلي:اطالعاتوويژگيهایامنیتيسیستمورو طراحي خارجي:اطالعاتآگاهسازیکاربرازامنیتسیستمشناسايي،ارز گذاری،وزندهي،میزاندسترسي
رصد،پويش،پايش
حقدسترسييکهويتخارجيبه:داراييها ،دادهوتاثیرآنبرسیستم
پايگاههایمقاالت،گزار هایمعتبر
شرکتهایحوزهامنیتاطالعات
دانشگاهي،تشكلهایسايبری،انجمنهایعلمي
پانزدهتهديدپرتكرارتشكیلدهندهبردارحمله
 نقضداده(جمعآوریاطالعاات،بهارهبارداریازآسایبپاذيری،ارائهبدافزار،جمعآوریاطالعات،کنترلازراهدور،انتقاالغیار
مجازداده،اخاذی)

 منعسرويس(شناسايي،جستجو،بهرهبرداری،انتشار،اجاراازراهدور،ارسالدرخواستجعلي)
 هدفمند(شناساييوجمعآوریاطالعات،ايجادبرناماهعملايخاص،محاصرهدفاعشبكههایخارجي،نفوذباهشاكافهاای
هایزنجیرهای،نصببدافزارهایديگر)


وحمله
هوايي5
 باجافزارهدف،منشاء،انگیزه
بسترمخاطره،وقايعخارجي
منطقهای،ملي،بینالمللي
ابزار،رو ،نوعاقدام
آثار،شدت،تكرار
انگیزههاا،ساطوحتوانااييوآماادگي،قادرتتااثیر،دانش،هاو ،
اطالعات،اجتنابازشناسايي،استفادهازابزار،غفلت،خطا
برنامهها،شرايط،موقعیتها

1.Airgaps
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درجدولقبل،مولفه  انسانيبعدعواملتهديدشامل:مجرماانساايبری،کارمنادان
داخلي،5جاسوس هایساايبری، 7هكتیويسام،متخلفاانساايبری،3مباارزانساايبری،2
تروريستهایسايبری 7واسكريپتهاا .6ومولفاهغیرانساانيشاامل:رباتهاا،شارايط
ناخواستهوغیرقابلکنترلوياهرعاملغیرانسانياجرایتهديداست.
.3کنترلکیفیت :برایحفظکیفیتمطالعه،ازشاخصکاپااستفادهشادهاسات.بادين
طريقکهشخصديگریازخبرگانحوزهمطالعهحاضر،بدوناطالعازنحوهادغامکادها
ومفاهیمايجادشدهتوسطپژوهشگراقدامبهطبقهبندیکدهادرمفااهیمنماود.دراداماه
مفاهیمارائهشدهتوسطپژوهشگر(6مفهوماصلي–ابعاد)بامفاهیمارائهشدهتوساطايان
فردمقايسهشد.درنهايتباتوجهبهتعدادمفاهیمايجادشدهمشاابهومتفااوت،شااخص
کاپامحاسبهشد(جدول.)6


جدول(:)6پاياييرو فراترکیب
نﻈر محقق



مجموع

خير

بله

7

=5B

=2A

بله

5

=7D

=5C

خير

=6N

5

7

مجموع

نﻈر خبره
دیگر


باتوجهبهمقدارشاخصکاپابرابربا7/62وضعیتشاخصدرسطحتوافقمعتبرقرار
گرفت.
1.Insiders
2.Cyber-spies
3.Cyber-offenders
4.Cyber-fighters
5.Cyber-terrorists
6.Script-kiddies
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جدول(:)2وضعیتشاخصکاپا(جنسنوآلن)5336،
وضعیت توافق

مقدار عددی

وضعیت

مقدار عددی

شاخص

توافق

شاخص

7-7/77

بی اهميت

کمتراز7

ضعيف

7/25-7/67

مناسب

7/75-7/27

متوسط

7/85-5

عالی

7/65-7/87

معتبر

(=1/۵۵توافقاتشانسي(/)5-توافقاتشانسي–توافقاتمشاهدهشده)=K
نظربهاعتبارمیزانبدستآمدهعددKبراساساساتاندارداشاارهشادهدر(جادول،)2
مواردمستخرجهدرقالبمدلمفهوميبهشكلزيرارائهميشود(شكل.)2

شکل ( – )۸مدل مفهومی منطقی طبقهبندی تهدیدات سایبری زیرساختهای حياتی
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جمعبندی و پیشنهادها
منطقطبقهبندیتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيبادرنظرگرفتننگاهسیساتماز
ديدگاهنفوذگر،توصیفسیستم،منابعشناساييتهديداتوارتبا محورهاييهمچونناوع
تهديد،عواملتهديدومشخصاتتهديددرقالابابعاادمنطاقطبقاهبنادیباااساتفادهاز
مفاهیممشترکاستخراجشدهازطبقهبندیهایمعتبرامنیتيارائهشدهوهمچناینتحقیقاات
انجامشدهدرقالبمقاالتوپژوهشهایانجامشده،ميتواندارائهدهندهقالبيبرایايجاد
طبقهبندیهاييخاصجهتتهديداتسايبریزيرساختهایحیاتيباشد.برايانمبناادر
مواردذيلميتوانبااستفادهازنتايجتحقیقحاضر،پژوهشهاييمرتبطرابهانجامرساند.

 .5تطبیقمدلمفهوميارائهشادهبارایاساتفادهدرطبقاهبنادیتهدياداتساايبری
زيرساختهایحیاتيخاصمبلزيرساختهایارتباطيواطالعاتي
 .7بررسيتهديداتخاصمراکازدادهدرحاوزهزيرسااختهاایارتبااطيوارائاه
الگوييجهتطبقهبندیاينتهديداتبراساسمدلمفهوميارائهشده
 .3ارائهچارچوبمفهوميطبقهبندیتهديداتسايبریمراکزدادهباادرنظارداشاتن
تمهیداتپدافندغیرعامل
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسی
.5

سندراهبردیپدافندغیرعاملجمهوریاسالميايران5335،

.7

سندراهبردیپدافندسايبری(،)5332سازمانپدافندغیرعامل

.3

سیاهكلي،محمد.)5332(.طرحتحقیقاتي:الگویتكالیفومسئولیت سازمانهادرقبالامنیتفضایسايبر

.2

محمدی،علي()5337؛دستهبندیتهديداتسايبری(بارويكردطراحاينظاامرصادتهدياداتساايبری)،
دانشگاهوپژوهشگاهعاليدفاعمليوتحقیقاتراهبردی

.7

خالقي،محمود؛()5335ماموريتها،ساختارتشكیالتوشرحوظايفقرارگاهپدافندسايبریکشور،مرکز
پدافندسايبریکشور

.6

پورنقدی،بهزاد؛()5335پدافندغیرعاملوبررسيتهديداتنظموامنیتدرفضایسايبری

.2

عبدا...خاني،علي؛()5387حفاظتاززيرساختهایحیاتياطالعاتي

.8

دبیرخانهشورایعاليامنیتفضایتبادلاطالعات)5382(،سندراهبردیامنیتفضایتبادلاطالعاتکشور

.3

صالحي،احمد؛()5333حفاظتاززيرساختهایمليدرمقابلحمالتسايبری،

 .57بلیكي،نوومن)5333(،طراحيپژوهشهایاجتماعيترجمهحسنچاووشیان،تهران،نشرني
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