
 

 

 ست؟یچ یبریسا تیامن

حفاظت  یتالیجیها ، شبکه ها و برنامه ها درمقابل حمالت د ستمیاست که از س  یتیفعال یبریسا تیامن

 یبردن اطالعات حساس انجام م نیاز ب ای ریی، تغ دنیاغلب با هدف رس یبریحمالت سا نیکند. ا یم

 شود.

 یاست چون تعداد دستگاه ها زیامروزه به طور خاص چالش برانگ یبریسا تیاقدامات موثر امن یاجرا

 شوند. ینوآورتر  و مبتکرتر م زینسبت به افراد وجود دارد و مهاجمان ن یشتریب

 به چه معناست؟ یبریسا تیامن

، شبکه ها  کامپیوترهااست که در  حفاظتی هیال نیچند یداراکه  یبریسا تیامن زیآم تیموفق کردیرویک 

سازمان ،  کینگه دارد. در  منیقصد دارد آنها را ا شخصشود که  یپخش م ییداده ها ای، برنامه ها 

 یبریدفاع موثر از حمالت سا کیقادر باشند باشند تا  همدیگرمکمل  دیهمه با یو فناور ندهایافراد ، فرا

محصوالت منتخب  انیرا در م ترکیب ها قادر است کپارچهی دیتهد تیریمد ستمیس کی. به وجود آورند 

Cisco Security  قی: کشف ، تحقیتیامن اتیعمل یاصل یو عملکردها اجرایی کند اتوماتیکبه صورت 

 .سرعت بخشدو اصالح را 

 مردم

 اطی، احت یقوخیلی  یگذرواژه هاکردن  انتخاب  از جمله داده تیامن قواعد اصلی دیبا و افراد کاربران

 و اطالعات از داده ها و بک آپ یریگ بانیو پشت لیمیدر ا فایل ها و مدارک شان وستینسبت به پ کردن

 . اطاعت نمایندرا درک کرده و از آنها 

 ندهایفرا



 تیتالش شده و موفق یبریبرخورد با حمالت سا طرز یبرا یچارچوب دیباموسسات هم و  ها  سازمان

 کند. و هدایت   ییشما را راهنما قادر است چارچوب مورد احترام  کیداشته باشند.  زیآم

 یفن آور

ت تا از اس یبه سازمان ها و افراد ضرور یا انهیرا یتیامن یقرار دادن ابزارها اریدر اخت یبرا یفناور

 یانینقطه پا یمحافظت شوند: دستگاه ها دیبا یمحافظت کنند. سه نهاد اصل یبریخود در برابر حمالت سا

 یمورد استفاده برا جیرا یو ابر فناور ؛یهوشمند و روترها. شبکه ها یها ، دستگاه ها انهیمانند را

، محافظت در برابر بدافزار ، نرم  DNS لتری، ف ینسل بعد یها روالیاشخاص شامل فا نیمحافظت از ا

 است. لیمیا یتیامن یو راهکارها روسیو یافزار آنت

 

 

 مهم است؟ یبریسا تیامن چرا

. در استفاده می کنند یبریدفاع سا و توسعه یافته شرفتهیپ یمتصل امروز ، همه از برنامه ها یایدن در

 ی، تالش برا تیهو دزدیز شود ، ا زیمنجر به همه چ قادر است یبریسا تیحمله امن کی،  یسطح فرد

و  یاتیح یها رساختی. همه به زیخانوادگ یعکس ها از جملهمهم  اطالعات، از دست دادن  یریزورگ

 نیا تیامن نیکنند. تأم یاعتماد م یخدمات مال یها و شرکت ها مارستانیها ، ب روگاهین ندمانضروری 

 مهم می باشد.عملکرد جامعه  یسازمانها برا ریسازمان و سا

 

، چه مهاجمان  و هکران از متجاوزان یا انهیشبکه را یساز منیا یاست برا شیوه ای :شبکه تیامن

 .می باشند فرصت طلب یهدفمند و چه بدافزارها

 

 کیکز است. متمر داتیاز تهد سیستم هانگه داشتن نرم افزار و زیتم : امنیت برنامه بربرنامه  تیامن

به وجود  شده یمحافظت از آنها طراح یرا که برا ییبه داده ها یدسترسقادر است برنامه به خطر افتاده 

  شروع می گردد.دستگاه  ای، قبل از استقرار برنامه  یاز مرحله طراح دارای موفقیت تی. امنآورد



 

 زمانو چه در  یساز رهیذخ مرحلهداده ها چه در یخصوص میو حر یکپارچگیاز  : اطالعات تیامن

 کند. یم حفاظتانتقال 

 

 یداده است. مجوزها حفاظت ازو  یدگیمربوط به رس ماتیو تصم ندهایفرآ : در برگیرنده یاتیعمل امنیت

 یم نییاشتراک داده ها را تع ای رهیکه نحوه و مکان ذخ ییها هیبه شبکه و رو یکاربران هنگام دسترس

 ل می شود.را شامکنند همه 

 یبریسا و حفاظت تیامندر  CISAنقش 

و  داتیاز تهد یاز خطرات ناش یعیوس فیآن در معرض ط یاساس یها رساختیو ز یمجاز یفضا

ها  یریپذ بیاز آس یمل یو دولت ها یبریسا دهیچیپ گرانی. بازوجود دارد یبریو سا یکیزیات فخطر

 ارائه دیتهد ای بیاخالل ، تخر یها تیقابلپیشرفت و در حال  سو استفاده می کنندو پول  دادهسرقت  یبرا

 .مهم می باشندخدمات 

 یاز هرجا تیمخرب در فعال گرانیباز ییدشوار است: توانا یعوامل مختلف لیبه دل یمجاز یفضا تیامن

ها و عواقب موجود  یریپذ بیو مشکل کاهش آس یکیزیف یها ستمیو س یمجاز یفضا نی، ارتباط ب ایدن

است  یاتیح یها رساختیز یبرا یبریسا دیتهد در حال افزایش ی. نگرانیبریسا دهیچیپ یدر شبکه ها

 کند. یم دیرا تهد یدیاست که خطرات جد یبریسا دهیچیپ یدر معرض نفوذها گشترده ایکه به طور 

 ، ترکیب می گردد یکیزیف یها رساختیز اتیبا عمل افزایشیاطالعات به طور  یاز آنجا که فناور 

 یو زندگ یاختالل در خدمات اقتصاد ای بیکه باعث آس یگسترده ا یامدهایپ ایخطر حوادث گسترده 

 . ابدی یم شیشود ، افزا یم ییکایها آمر ونیلیروزمره م

 

 یبریسا داتیانواع تهد

  نوع می باشد: 3بر  یبریسا تیمقابله شده با امن یدهایتهد

 

 ستمیاختالل در س جادیا ای یسود مال یکه برا فردی یگروهها ای گرانیباز دربرگیرنده ینترنتیا می. جرا1

 دهند. یها هدف قرار م

 

 .می باشد یاسیسش زیبا انگو داده ها  اطالعات  یشامل جمع آور اغلب یبری. حمله سا2

 

ترس  ایوحشت  جادیجهت ا یکیالکترون یها ستمیس و از بین بردن فیتضع یبرا یبریسا سمیترور -3

 شده است. جادیا



چند روش  نجایآورند؟ در ا یرا بدست م یا انهیرا یها ستمیمخرب کنترل س گرانی، چگونه باز نیبنابرا

 استفاده شده است: یبریسا تیامن دیتهد یبرا جیرا

 

 افزار بد

 . است ، بدافزار یبریسا داتیتهد متداول ترین از  یکیمخرب است.  بسیارنرم افزار یبه معنا بدافزار

رساندن به  بیآس ایاختالل  به وجود آوردن یهکر برا ای ینترنتیمجرم ا کیاست که  ینرم افزاربدافزار 

 کرده است.  جادیا یکاربر قانون انهیرا

 

 

 از بدافزار وجود دارد ، از جمله: گونه های متفاوتی

 

 یمتصل م های  لیپاک کردن فااز بین بردن و  یبراصورت اتوماتیک است که به  ی: برنامه اروسیو

 .می نمایدرا با کد مخرب آلوده  لهایشود و فا یپخش م یا انهیرا ستمیس تمامیشود و در 

 

:  Trojans یبری. مجرمان ساتبدیل می گردد ینرم افزار قانون کیبدافزار است که به عنوان  ینوع 

داده ها و  یجمع آور ایرساندن  بیکه باعث آسمکانی دهند تا تروجان ها را در  یم بیکاربران را فر

 .بنشانندخود  انهیرا یشوند ، بر رو یاطالعات م

 



کند ، به  یدهد را ثبت م یآنچه کاربر انجام م ه صورت پنهانیبکه  ی: برنامه ایجاسوس ینرم افزارها

 ی، نرم افزارها به طور نمونه اطالعات استفاده کنند.  نیتوانند از ا یم ینترنتیمجرمان ا بیترت نیا

 .نمایندضبط در خود را  یکارت اعتبار اتیتوانند جزئ یم یجاسوس

 

Ransomware  به  دیکند و تهد یم گذاری کاربر را قفل یو داده ها مدارک که  یبدافزار: یک نوع

 با پرداخت دیه .، مگر  ها میکندآن و از بین بردن پاک کردن

 

Adware  به کار رودبدافزار توسعه  یبرا قادر استکه  یغاتینرم افزار تبل: یک نوع. 

 

Botnets  :یانجام کارها یاز آنها برا یرنتنتیکه مجرمان اهستند آلوده به بدافزار یها انهیرا یشبکه ها 

 کنند. یبدون اجازه کاربر استفاده م نیآنال

 یبریسانوع  یدهایتهد نیآخر

  ست؟یکنند چ حفاطت و نگهداریاز آنها  دیکه افراد و سازمان ها با یبریسادر نوع  داتیتهد نیآخر

 

 Dridex بدافزار

DoJ  بدافزار  یمشارکت در حمله جهان لیرا به دل افتهیسازمان  یبریسا تکاریگروه جنا کیرهبر

Dridex ریجهان تأث ها و تجارت در سراسر رساختیکارزار مخرب بر مردم ، دولت ، ز نیمتهم کرد. ا 

 گذاشت.

 

Dridex سرقت  تیبا قابلها است.  تیاز قابل یعیوس فیط یاست که دارا یمالنوع  تروجان  کی

 استفاده گردد یدر معامالت کالهبردارقادر است که  یشخص یو داده ها یبانک اتیعبور ، جزئ یرمزها

 گذاشته است. یبرجااز خود  یخسارت مال ونیلیصدها م و  ،

 

 عاشقانهاز نوع   یها یکالهبردار

متحده هشدار داد تا از تقلب در اعتماد به نفس که مجرمان  االتیبه شهروندان ا FBI،  2020 هیفور در

 گاه باشند. شوند ، آ ی، اتاق گفتگو و برنامه ها مرتکب م یابیهمسر یها تیبا استفاده از سا ینترنتیا

 



 ییاز کاربر نها و نگهداری محافظت

است. به هر حال ،  یبریسا تیامن بخش های مهم از یکی یانینقطه پا تیامن ای ییاز کاربر نها حفاظت

 داتیاز تهد یگریشکل د ایبدافزار  ی( است که به طور تصادفیی)کاربر نهایا شخص فرد  کی غالبا نیا

 .قرار میدهددستگاه همراه خود  ایدسک تاپ ، لپ تاپ  یرا رو یبریسا

 

 کند؟  یها محافظت م ستمیو س ییچگونه از کاربران نها یبریسا تیامن پس، فعالیت های

 یاطالعات مهم به پروتکل ها مابقی داده ها وو مدارکها ،  لیمیا یرمزگذار یبرا یبریسا تیاول ، امن

کند بلکه از  یمحفاظت عبور  نیامر نه تنها از اطالعات در ح نیا بسیار متکی می باشد. یرمزنگار

 .حفاظت می نماید زین رقتس ایضرر 

 

قطعات کد مخرب اسکن کرده ،  افتنی یها را برا انهیرا ییکاربر نها یتی، نرم افزار امن نیبر ا عالوه

 قادر هستند یحت یتیامن ی. برنامه هابیرون می آوردکند و سپس آن را از دستگاه  یم نهیکد را قرنط نیا

 ای یرمزگذار یو حذف کنند و برا ییپنهان شده است ، شناسا هیاول یا که در سابقه راه اندازر یکد مخرب

 شده اند. یطراح انهیسخت را سکیپاک کردن داده ها از د

 

از  یاریمتمرکز هستند. بس یبدافزار در زمان واقع ییبر شناسا نیهمچن یکیالکترون یتیامن یها پروتکل

 روسیدفاع در برابر و یبرنامه و کد آن برا کینظارت بر رفتار  یبرا یو رفتار یابتکار لیآنها از تحل

 . به کار میبرند( یرگون)بدافزار چند شکل و دگ رندیگ یکه با هر بار اجرا شکل م ییها و تروجان ها

 

همچنان به  یتیامن یمقابله با آنها ، برنامه ها یبرا دیجد یو راه ها دیجد یدهایتهد ییبا شناسا همزمان

 پردازند.  یم دیجد یتکامل در دفاع ها



 

 

 :دیمحافظت کن یبریحمالت سااز خود در برابر  - یبریسا یمنینکات ا

 محافظت کنند؟  یبریسا داتیاز تهد قادر است اشخاصمشاغل و  به چه صورت 

 

 یتیامن یوصله ها نیدتریبدان معناست که از جد نی: ادیعامل خود را به روز کن ستمی. نرم افزار و س1

 .استفاده می کنید

 

سطح حفاظت ، نرم افزار  نیبهتر یبرا یتیامن ی: راه حل هادیاستفاده کن روسی. از نرم افزار ضد و2

 .دیخود را به روز کن

 

شما به  یکه گذرواژه ها دیحاصل کن نانی: اطمدیاستفاده کن یقو و پسورد های عبور ی. از رمزها3

 د و به آسانی  هک نمی شود.ستنیقابل حدس ن یحترا

 

و ممکن است به بدافزار نهای: ادیباز نکن به هیچ وجه ارسال کنندگان ناشناس را لیمیا یوستهایپ -4

 آلوده شوند. ویروس

 



 کیکلاصال ناآشنا  یها تیوب سا ایفرستندگان ناشناخته  قیاز طر لیمیموجود در ا یوندهایپ یرو -5

 بدافزار است. توسعه یروش معمول برا کی نی: ادینکن

 

 د.یکن یخوددار یعموم یناامن در مکان ها WiFi ی. از استفاده از شبکه ها6

 


