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چكیده
جنگ اطالعاتی ،جنگ نامتقارن ،جنگگ شگه های ،جنگگ سگایهری ،جنگگ الالسگیک ،جنگگ
بیقاعده و ....ازجمله حربههای اثرگذار در جنگهای ترالیهی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .بگا
توجه به این ه آجا از فضای سایهری در فناوری داده و اطالعات بهگرهبگرداری وسگیع بگه عمگ
میآورد ،شناسایی و احصاء شیوههای الار و تمهیدات الزم میتواند المک شایانی به ساماندهی و
مدیریت آن در تولید و تهادل اطالعات در محیط امن بنماید .محقق در ایگن پگهوهع عملیگات
پایع فضای سایهری ارتع جمهوری اسالمی ایران در جنگ ترالیهی را بهعنوان متغیگر تگابع و
عواملی چون شیوههای الار و تمهیدات را بهعنوان عام تأثیرگذار بر تابع اصلی مورد بررسگی و
پهوهع قرار میدهد .این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و نوع الاربردی-توسگههای اجگرا و
جامهه نمونه  779نفر تهیین گردیده و بهمنظور جمعآوری اطالعات از ابزارهایی مانند مصاحهه،
پرسعنامه و مطالهه اسناد و مدارک استفاده بهعم آمده است .یافتههای موجود بگا اسگتفاده از
تحلی محتوا ،تحلی روند ،آمار توصیفی و استنهاطی و در انتها بهصورت آمیخته مورد تجزیگه و
تحلی قرار گرفت و نتایج فرضیهها حاالی از تأثیر بسیار باالی عملیات پایع فضای سایهری آجا
در جنگ ترالیهی است .همچنین پگایع پگورتهگای «تی.سگی.پی» و «یگو.دی.پی» ،شناسگایی
آسیبپذیریهای شه ه ،استخدام افراد متخصص و متههد ،بومیسازی برنامهها و نگرمافزارهگای
الاربردی و ایمنسازی تجهیزات فهال و غیرفهال شه ه مواردی است الگه بیتگترین تگأثیر را در
عملیات پایع آجا در جنگ ترالیهی دارند.
واژههای کلیدی:
جنگ ترالیهی ،فضای سایهر ،عملیات پایع

 1کارشناس ارشد مدیریت دفاعی
 2کارشناس ارشد مدیریت دفاعی
*
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مقدمه
برخالف جنگهای دهههای گذشته اله بر پایهی جنگ الالسیک ،اعمال خسارت و انهدام،
فرسایتی و با ت یه بر استفاده از جنگ افزارها و تسلیحات پیترفته ،مهتنی بر مرز جغرافیایی و
تصرف زمین بود؛ جنگهای آینده بهسوی جنگهای هوشمند ،ترالیهی ،نیابتی ،خارج از
مرزهای بینالمللی و مهتنی بر استفاده از زیرساختهای سایهری در ابزارها و جنگافزارهای
نظامی دارد .بدیهی است اله تغییر ماهیت صحنههای نهرد آینده ،چالتی است اله دغدغهی
اصلی فرماندهان نظامی و بسیاری از پهوهتگران عرصهی نظامی میباشد اله این مهم هماالنون
با ظهور پدیدهی جنگ ترالیهی دوچندان گردیده است؛ در جنگ ترالیهی افزایع سرعت ،دقّت،
حضور عناصر عمده نیروهای منظم و نامنظم دولتی و غیردولتی ،اقدام همزمان ،وسهت
منازعات ،انطهاق سطوح مختلف برهم ،پیترفت فنآوری ،عدم قطهیت صحنهی نهرد و
چندوجهی بودن فرماندهی جنگ ،موجب پیچیدگی اجرای عملیات در صحنه نهرد شده است.
جنگ اطالعاتی ،جنگ نامتقارن ،جنگ شه های ،جنگ سایهری ،جنگ الالسیک ،جنگ
بیقاعده و ....ازجمله مفاهیم مهم و اثرگذار در جنگهای ترالیهی است و بر اساس تهریف
ارائهشده در اجالس امنیتی مونیخ  ،7774جنگ سایهری ی ی از هتت ابزار برای جنگ ترالیهی
میباشد (.)Ischinger,2015
آجا به علت ماهیت مسائ نظامی و برخورداری از ویهگیهای صحنه جنگ ترالیهی و بخع
عمده ی آن جنگ سایهری ،در این فضا حضور دارد .ازاینرو بخع مهمی از پایع فضای سایهر
بر عمل رد دفاعی آجا در این فضا تأثیرگذار خواهد بود .مسئله اصلی این پهوهع ،فقدان
عملیات پایع فضای سایهری آجا در جنگ ترالیهی میباشد؛ بنابراین پهوهع حاضر به دنهال
ارائه عملیات پایع فضای سایهری آجا در جنگ ترالیهی میباشد .هدف اصلی پهوهع ،عملیات
پایع فضای سایهری ارتع جمهوری اسالمی ایران در جنگ ترالیهی است و اهداف فرعی
عهارتاند از :شیوههای الار پایع فضای سایهری در جنگ ترالیهی؛ تمهیدات الزم پایع فضای
سایهری در جنگ ترالیهی .اهمیت وجود این تحقیق آن است اله اوالً پورتهای تی.سی.پی و
یو.دی.پی بهطور دقیق پایع گردیده و آسیبپذیریهای شه ه ،زیرساخت و بسترهای ارتهاطی
شناسایی شوند .ثانیاً از طریق استخدام و بهالارگیری افراد متخصص و متههد در حوزههای
مختلف سایهری در جهت بومیسازی برنامهها و نرمافزارهای الاربردی تالش بیتتری به عم
آید .ثالثاً موجب دستیابی به یک روش مطالهه شده و سنجیده برای اجرایی شدن عملیات
پایع فضای سایهری؛ متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای آجا در جنگ ترالیهی گردد.
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نهود تحقیق حاضر باعث میگردد تا افراد بدون تخصص در حوزههای مختلف سایهری ،استخدام
و بهالاررفته شوند و در مورد بومیسازی برنامهها و نگرمافزارهگای الگاربردی تگالش مگرثر انجگام
نگیرد .از سوی دیگر ،آسیبپذیریهای شه ه ،زیرساخت و بسترهای ارتهاطی مطالهگه و بررسگی
نگردد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جنگ

الالزویتس جنگ را اینگونه تهریف میالند :جنگ عم ختونتبگاری اسگت الگه هگدفع وادار الگردن
حریف به اجرای خواسته ماست ،جنگ ادامه سیاست است ،جنگ نهتنها ویهگی نظگامی بل گه خصیصگه
دیپلماتی ،روانشناختی و اقتصادی را نیز دارد .در تهاریف حقوقی از جنگ با روی رد حقگوق بگینالملگ
چنین بیانشده است :جنگ عهارت است از درگیری مسلحانه بین دو یا چند التگور بگا قصگد قهوالنگدن
نظرات سیاسی یا اعمال هدفهای خود بگا اسگتفاده از تمگام وسگایلی الگه بگرای جنگگ در اختیاردارنگد
(ضیای بیگدلی.)7929،
اصول هفتگانه جنگ ترکیبی

ازنظر تاریخی ،فرآیندهای تت ی هیهرید نقاط متترالی ازنظر ترالیب و اثرات داشته است اله مگیتگوان
بر اساس این نقاط متترک ،هفت اص را تهریف الرده ،همچنین جنگ ترالیهی را مگیتگوان بگر اسگاس
این هفت اص تتریح الرد:
اص اول :ترالیب ظرفیتهگا و اثگرات جنگگ ترالیهگی در بسگتر و مقطگع خگار مربگوط بگه آن نیگرو،
منحصربهفرد است .این بسترها شام  :زمانی ،جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی است الگه
در آن مقطع جنگ رخ میدهد.
اص دوم :ایدئولوژی خاصی در جنگ ترالیهی وجود دارد اله این ایگدئولوژی بگهطورمهمگول ،بگه زمینگه
راههردی مرتهط است و ریته در هویت اجتماعی ،فرهنگی و دینی نیروی هیهریدی دارد.
اص سوم :نیروی ترالیهی ،مهتقد است رقهای بالقوه در پی از بین بردن آن هستند .این احسگاس تهدیگد
باعث میشود نیروی هیهریدی از خِرد نظامی متهارف دست التیده تا بتواند هر چگه بیتگتر بگه
بقای خود ادامه دهد.
اص چهارم :همیته یک اختالف ظرفیت بین نیروی ترالیهی و دشمنان بگالقوه آن وجگود دارد .نیگروی
ترالیهی ،ظرفیت نظامی المتری نسهت به دشمن خود داشته و درنتیجگه بایگد بگه دنهگال راهگی
باشد اله مزیت رقیب را جهران الند.

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال چهاردهم ،شماره  ،54پاییز 7932

45

اص پنجم :نیروی ترالیهی ،هم دارای اجزای متهارف و هگم نامتهگارف اسگت .ایگن اجگزا بگهطورمهمگول
شام فنآوری پارتیزانی غیرنظامی است .همچنگین مم گن اسگت راه گنعهگای مجرمانگه یگا
تروریستی در اجزای آن وجود داشته باشد.
اص شتم :سازمانهای ترالیهی ،وابسته به عملیاتی هستند اله ماهیگت دفگاعی دارنگد .نیگروی ترالیهگی
تالش میالند اله از موجودیت خود دفاع الند .این عملیات چندین جزء هجومی نیگز دارنگد امگا
گرایع اصلی آن دفاعی است.
اص هفتم :سازمانهای ترالیهی از راه نعهایی استفاده میالنند الگه فرسگودگی دشگمن را بگه دنهگال
داشته باشد (الهیاری.)7934،
ابزارهای جنگ ترکیبی

بر اساس تهریف ارائهشده در اجالس امنیتی مونیخ  ،7774هتگت ابگزار بگرای جنگگ ترالیهگی مهرفگی
الرده است اله به شرح زیر است (.)Ischinger,2015
 )4نیروهای ویهه
 )7دیپلماسی
 )5نیروهای الالسیک نظامی
 )7جنگ اطالعاتی و پروپاگاندا
 )2جنگ اقتصادی
 )9حمایت از نابسامانیها و شورشهای محلی
 )8حملههای سایهری
 )5نیروهای نامنظم و چری ی
جنگ سایبر

جنگ سایهر زیرمجموعهای است از جنگ اطالعاتی اله شام اقداماتی میشود اله در دنیگای سگایهر رخ
میدهند ،دنیای سایهر هرگونه واقهیت مجازی است الگه توسگط مجموعگه رایانگههگا و شگه ههگا ایجگاد
میشود .در جنگ سایهری بلوغ درنهرد وقتی اتفاق میافتد اله با استفاده از جنگگافزارهگای متصگ بگه
شه ههای رایانهای ،بدون این ه الزم باشد در میدان نهرد حضور فیزی ی پیدا الگرد ،بتگوان دشگمن را بگا
المترین خطا مورد هدف قرارداد و نابود الرد (ماه پیتانیان.)7983،
شیوههای کار تست نفوذ

1

تست نفوذ ،اقدامی پیتگیرانه و با مجوز از طرف سازمان مجری این تست اسگت الگه وظیفگه اصگلی آن
ارزیابی امنیت ساختارهای مهتنی بر فناوری اطالعات میباشد .تست نفوذ بهصورت مهمگول بگا اسگتفاده
از فنّاوریهای موجود درزمینهی امنیت ،بهصورت روالهگای از قهگ تهریگفشگده و یگا در صگورت نیگاز
)1. penetration testing (PT
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تهریف توسط نفوذ گر صورت میپذیرد الگه ایگن امگر موجگب شناسگایی خطگرات موجگود در سگرورها،
الاربران ،برنامههای تحت وب ،شه ههای بیسیم ،تجهیزات شه ه ،دستگاههای قاب حم و هگر نقطگهی
دیگری اله ظرفیت آسیبپذیری داشگته باشگد را شگام مگیگگردد .وقتگی یگک سیسگتم آسگیبپگذیر
شناسایی شد ،مم ن است نفوذگر از طریق همان سیستم بهصورت متناوب بگه شناسگایی منگابع دیگگر
اقدام نماید اله در این صورت به اطالعات بیتتری از الیههای امنیتگی و نفگوذ بیتگتری در تجهیگزات و
7
اطالعات بدون محدودیت دست پیدا میالند.
محیط فضای سایبر و حوزههای آسیبپذیر

محیط فضای سایهر شام شع حوزه متروحه زیر میباشگد الگه شگناخت آن ،تحلیگ گگران و
راههر های دفاع سایهری را در شناخت نقاط قوت و ضهف جههه خگودی و دشگمن و حگوزههگای
آسیبپذیر آن یاری خواهد نمود (سید مفیدی.)772:7988 ،
 )5دادهها و اطالعات
 )7الاربران و نیروی انسانی
 )4نرمافزارهای رایانهای
 )7روشها و رویههای اجرایی
 )5شه ههای رایانهای
 )9سختافزارهای رایانهای
ابعاد آسیبپذیر فضای سایبری

 )7آسیبپذیری عملیاتی (فیزی ی ،نرمافزاری ،سختافزاری ،شه ه ،زیرساخت ارتهاطی)
 )7آسیبپذیری اطالعاتی (داده ،ناشی از تتهتع)
 )9آسیبپذیری نیروی انسانی
 )5آسیبپذیری آموزش
 )4آسیبپذیری فناوری (سید مفیدی.)772:7988 ،
روشهای تست نفوذ

 )7سنجع آسیب پذیری (تست نفوذ) و ارزیابی امنیتی با داشتن المینگه اطالعگات الزم 7:در
این روش الارشناسان تست نفوذ بدون هگی گونگه اطالعگاتی از شگه ه ،اقگدام بگه تسگت
مینمایند.

1. https://www.apk.co.ir/solutions/penetration-test/
2. Black box penetration testing
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 )7سنجع آسیبپذیری (تست نفوذ) و ارزیابی امنیتی با داشتن بیتینه اطالعگات 7:در ایگن
روش الارشناسان تست نفوذ با اطالعاتی الام از شه ه و زیرساختهای موجود ،اقدام به
تست مینمایند.
 )9سنجع آسیبپذیری (تست نفوذ) و ارزیابی امنیتی با داشگتن پگارهای از اطالعگات 7:در
این روش تستر نفوذ به مانند یک الارمند سازمان ،حق دسترسی به تمامی منگابع را دارد
3
و با این نوع دسترسی اقدام به ارائه تست مینماید.
االثر تسترها ،جهت انجام تست نفوذپذیری مهموالً از روش سوم استفاده مینمایند ،بدین ترتیب
اله مدیر شه ه با در اختیار گذاشتن دو نُود از شه ه خود و ارائه دسترسیهای عمگومی ،ام گان
تست را فراهم مینماید .سپس تستهای زیر توسط متخصصان تست نفوذ صورت میگیرد:
 )7پیمایع و بازدید از شه ه
 )7مرور الردن وضهیت پورتها
 )9متخصات نرمافزاری سامانهها
 )5پویع در زمینه سرویسها
 )4تست شه ه در مقاب آسیبپذیریها
 )5استفاده از االسپلویتهای موجود و مقاومت سامانهها
 )2تست برنامههای الاربردی
 )8تستهای نفوذ در به دست آوردن پسوردها
 )3تست حمالت ت ذیب سرویس
 )77ارزیابی امنیتی شه ههای بیسیم
 )77بررسی دسترسیهای از راه دور
 )77تست نفوذپذیری روترها و تجهیزات برقرارالننده ارتهاطات
 )79تست نفوذپذیری تجهیزات و نرمافزارهای امنیتی شام  :سیسگتم پیتگگیری از نفگوذ ،سیسگتم
تتخیص نفوذگر و دیوارهای آتع و...
 )75تست نفوذپذیری بانک اطالعاتی
شیوههای کار سیستم تشخیص نفوذ

5

یک سیستم تتخیص نفوذ را میتوان مجموعهای از ابزارها ،روشها و مگدارالی در نظگر گرفگت الگه بگه
1. White box penetration testing
2. Gray box penetration testing
3. www.armandata.ir/pentest/
)4. Intrusion Detection System (IDS
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شناسایی ،تهیین و گزارش فهالیتهای غیرمجاز یا تائیگد نتگده تحگت شگه ه ،المگک مگیالنگد؛ امگا در
حقیقت سامانههای تتخیص نفوذ بهصورت مستقیم نفوذ را تتخیص نمیدهند .درواقع ایگن سگامانههگا
با بررسی فهالیتهای در حال انجام در شه ه ،به المک الگگوریتمهگا و یگا الگوهگایی الگه در خگود دارنگد
1
فهالیتهای مت وک را شناسایی الرده و بهعنوان نفوذ مهرفی میالنند.
روشهای تشخیص نفوذ

2

روشهای تتخیص مورداستفاده در سیستمهای تتخیص نفوذ به سه دسته تقسیم میشوند.
3
الف) -روش تتخیص رفتار غیرعادی
4
ب) -روش تتخیص سوءاستفاده 5یا تتخیص مهتنی بر امضاء
6
ج) -تتخیص پروت غیرعادی
انواع سیستمهای تشخیص نفوذ
7

 )1سیستمهای تشخیص نفوذ تحت شبكه :اینگونه از سامانهها مانند یک جههه سیاه هستند اله
در شه ه قرارگرفته و الارت شه ه آنها در حالت بیقید 8قرار مگیگیگرد و اللیگه ترافیگک
شه ه را دریافت و تجزیهوتحلی میالند.

 )2سیستمهای تشخیص نفوذ میزبان 9:ایگنگونگه از سگامانه هگا بگا اسگتفاده از ممیگزی 10الگردن
فای های ثهگت یگک رخگداد بگر روی هگر سیسگتم فهالیگت مگیالننگد و ایگن رویگدادها را
تجزیهوتحلی میالنند .ازاینگونه سامانهها به دلی ایجاد بار الاری زیاد برای هگر سیسگتم
پردازشگر 11مهموالً المتر استفاده میشگود .نگرمافگزار ایگنگونگه سیسگتم تتگخیص نفگوذ
بهصورت تکبهتک بر روی تمامی سگامانههگا نصگب مگیشگود و بگهصگورت مجگزا فهالیگت
میالنند.

1. http://hafiz-cert.com/Services/article/view.aspx?OId=116&PageIndex=0
2. Paul Innella and Oba McMillan, “An Introduction to Intrusion Detection Systems”, 2001
3. Anomay Detection
4. Misuse Detection
5. Signature-Based Detection
6. Anomaly Protocol
)7. Network-based Intrusion Detection System (NIDS
8. Promiscuous
)9. Host-based Detection System (HIDS
10. audit
11. CPU
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 )3سیستم تشخیص نفوذ توزیعشده 1:این سامانهها از چندین سیستمهای تتخیص نفگوذ تحگت
شه ه یا سیستمهای تتخیص نفوذ میزبان یا ترالیهی از این دو نگوع همگراه یگک ایسگتگاه
مدیریت مرالزی تت ی شده است .بدینصورت اله هر سیستم تتخیص نفوذ اله در شه ه
موجود است گزارشهای خود را برای ایستگاه مدیریت مرالزی ارسگال مگیالنگد .ایسگتگاه
مرالزی وظیفه بررسی گزارش های رسیده ،بهروزرسانی پایگاه قوانین تتخیص هگر یگک از
سیستمهای تتخیص نفوذ و آگاهسازی مسئول امنیتی سیستم را بر عهده دارد.
 )4پایش فایلها :در این نوع سیستم اللیه رخدادهای روی سامانههای شه ه ثهت میشود و همه
ایگگن ثهگگت رخگگدادها بگگه یگگک سگگرور بگگر روی شگگه ه منتقگ شگگده و از طریگگق آن مگگورد
تجزیهوتحلی قرار میگیرند.
 )5وارسی صحت و کامل بودن فایل :اینگونه سامانه ها مهمگوالً بگرای تتگخیص انگواع تروجگان و
نرمافزارهایی ب ار میرود اله باعث ایجاد تغییرات بر روی سیستم میشوند ،در این روش از
هر فای بر روی سیستم یک هع 2گرفته میشگود و در داخگ یگک پایگگاه داده مرالگزی
نگهداری میشود و در صورت بروز مت این هع با هع فای جدید مقایسه مگیشگود و
3
در صورت عدم تطابق اعالم اخطار میشود.
عملیات پایش (مانیتورینگ) شبكه

پایع در لغت به مهنای نظارت میباشد ،در سامانههایی الگه عمل گرد صگحیح و پایگداری آنهگا
اهمیت دارد ،از سامانههای پایع استفاده میشود .عم پایع در شگه ه بگه پگایع المگانهگای
(جزءهای) شه ه گفته میشود اله عهارتاند از (االهری:)77-3:7935،
 )5سوئی ها و روترها
 )7سرورها
 )2تجهیزات اتاق سرور (حسگرها و عمل ردها)
 )7لینکها
 )8حجم جریانها (در پایعهای الالن)
 )9رایانهها
 )3مسیر جریانها (در پایعهای الالن)
 )5فایروالها
 )77تف یک جریانها (در پایعهای الالن)
 )4محتوای جاری در شه ه
پایش شبكهها به سه صورت اتفاق میافتد

 )7پایع از طریق نسخهای از نرمافزار پایع اله بر روی اجزای شه ه نصب میشود.
)1. Distributed Intrusion Detection System (DIDS
2. Hash
3. https://firewall.tosinso.com/articles/20
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 )7پایع از طریق خروجیهایی اله یک جز بر روی شه ه جاری میالند و یگا تگأثیری الگه بگر
روی جریان شه ه دارد.
 )9تهریف الردن یک سری از عم ها بهعنوان امتحان ،اله بهصورت ادواری ،سیسگتم پگایع از
1
یک جزء شه ه انجام آن عم را میخواهد تا حضور و عمل رد صحیح آن را تأیید الند.
مزایای پایش

در بحث پایع موارد زیر قاب دسترس هستند:
 پایع عمل رد سیستمعام های موجود در شه ه.
 پایع عمل رد سختافزارهای موجود در شه ه (یگافتن سگختافگزار مهیگوب قهگ از
توقف عمل رد آن).
 تهریف آستانهی عم  2بر اساس موارد مختلف.
 پایع عمل رد سرویسها و سرویسدهندهها.
 پایع رفتار الاربران.
 نظارت بر محتوای بستهها و ایمی ها.
 به دست آوردن نقاط بحرانی مصرف (منابع-پهنای باند).
 به دست آوردن نقاط بحرانی در پایداری سیستم.
 اعالم خروجی توسط سیستم پایع بر اساس پارامترهایی اله مگدیران شگه ه تهیگین
3
میالنند.
شیوههای کار ابزار وارسی

وارسی هدف ،همانند الوبیدن به دیوارها برای پیدا الردن دربها و پنجرههاست .سرباز سگایهری
با اقدام های قهلی به لیستی از شه هها و آدرسهای آی.پی 4دست خواهد یافت و میدانگیم الگه
این ت نیک ها اطالعاتی با قیمت زیاد را برای وی فراهم خواهند الرد .با ابزارهای وارسی میتوان
سامانهای زنده و فهال 5و قاب دسترسی از طریق فضای سایهر را متخص نمود .نمونههای اللگی
این ابزارها شام موارد زیر میباشد:
مانیتورینگ شبکه 1. https://www.rahaco.net-
2. Trigger
مانیتورینگ شبکه 3. https://www.rahaco.net-
4. IP
5. Alive
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 انواع وارسیالنندههای پورتهای تی.سی.پی و یو.دی.پی.1

 انواع جاروبالنندهها. ابزار وارسی و تحلی بستههای شه ه. ابزار وارسی و آنالیز امنیت در سیستمهای عام . ابزار وارسی فای سیستم و خطاهای مربوط به آن. ابزار اس ن امنیت نرمافزارهای مهتنی بر وب.تمهیدات ایمنسازی زیرساختها و ارتباطات:

ی ی از بحرانی ترین و مهم ترین مراح  ،تأمین امنیت دسترسی و النترل تجهیزات شه ه اسگت.
تجهیزاتی همچون مسیریاب ،سوئی یا دیوارهای آتع .امنیگت تجهیگزات بگه دو علگت اهمیگت
ویههای دارد اله عهارتاند از (انصاری:)7935 ،
 -7عدم وجود امنیت تجهیزات در شه ه به نفوذ گران این اجازه را میدهد اله بگا دسگتیابی بگه
تجهیزات ،پی ربندی آنها را بهگونهای اله تمای دارند تغییر دهند و هرگونه سرقت اطالعگات و
یا هر نوع صدمه دیگری به شه ه را وارد النند.
 -7جهت جلوگیری از حمالت نوع عدم پذیرش سرویس ،تأمین امنیت تجهیزات بر روی شگه ه
الزامی است .نفوذ گران توسط این نوع حمگالت مگیتواننگد سگرویسهگایی را در شگه ه از الگار
بیندازند اله از این طریق در برخی موارد ام ان دسترسی بگه اطالعگات بگا دور زدن هگر یگک از
فرآیندهای احراز هویت ،مجاز شناسی و حسابرسی فراهم میشود.
لذا بایستی اقدامات امنیتی خاصی به طور جداگانه در مگورد هگر یگک از ایگن تجهیگزات صگورت
گیرد .در حالت اللی ،ایمنسازی باید بر روی تجهیزات زیر صگورت گیگرد (داوری دولگتآبگادی،
:)7983
 -7امنیت فیزی ی سرورها ،سوئی ها ،هابها ،پ ها ،بروترها ،مسیریابها و دیوارهای آتع
 -7امنیت فیزی ی ارتهاطات
 -9امنیت فیزی ی ایستگاههای الاری
 -5امنیت فیزی ی ارتهاطات بیسیم
تمهیدات پدافند غیرعامل

جنگ سایهر دارای اهمیت روزافزون بگرای بخگعهگای دفگاعی و امنیتگی ،اقتصگادی و تجگاری،
سیاسی ،فرهنگی و  ...است .الزمه یک دفاع موفق در جنگ سایهر همانا باال بودن سطح امنیتگی
1. Sweep
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عناصر درگیر است و این مهم جز با افزایع دانع در حوزه سایهر میسر نخواهد بود .بگر اسگاس
استانداردهای امنیتی قاب قهول ،بهطور خالصه هر یک از عناصر درگیگر در فضگای سگایهر ،بایگد
بهاندازه ارزش خود حفاظت گردند .در غیر این صگورت ،م انیسگمهگای دفگاعی چنگدان بهینگه
نخواهند بود و بدون شک دارای هزینههای غیرضروری است .بگدیهی اسگت آنهگایی الگه قصگد
حمله داشته باشند تادندانمسلح میشوند پس باید ابتدا دارائیهگا و عناصگر اصگلی و اساسگی و
اشیاء مهم در فضای سایهری را تهریف و تهیین نموده و بر اساس سیاستهای الالن و با در نظگر
گرفتن تمامی تهدیدات ،باید همه تمهیدات دفاعی را پیریزی نمائیم.
سهولت دسترسی به فنّاوریهای اطالعات ،این ام ان را به ه رها میدهد تا بتوانند با استفاده از
ابزارهای رایانهای پیترفته ،به سیستم شه ه هدف نفوذ الننگد و یگا باعگث ایجگاد اختالالتگی در
آنها از طریق سایر سامانههای شه های بتوند .این ابزارها ،ام گان ظهگور تروریسگم سگایهری را
فراهم میآورد و به آنها توانایی بهرهبرداری از اطالعات و یا حذف اطالعات را میدهد .توجه بگه
چنین روی ردی در جنگهای جدید ،جهت تغییر اطالعات و یگا گمگراه نمگودن بهگرهبگرداران از
اطالعات ،باعث تغییر نگرشها ،برای تهیین الگوهای عمومی جنگها میشود.
برخی اقدامات پدافند غیرعامل

( -)7رایانههای سرور و تمامی سختافزارهگایی الگه نیازمنگد امنیگت بیتگتر هسگتند را بایگد در
امنترین نقاط مورد تأیید سازمان قرارداد.
( -)7باید از ابزارهای متخص همچون دیوار آتع و سامانه مگدیریت ی پارچگه تهدیگدات بگرای
النترل و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی استفاده الرد.
( -)9ام ان دستالاری دادههگا و اطالعگاتی الگه بگر اسگاس آنهگا یگک فگرد مهگاجم مگیتوانگد
ی پارچگی و صحت دادهها را تغییر دهد باید از میان برود.
( -)5ام ان شناسایی حمالت گوناگون از جانب نفوذگران در سطح شه ه و سامانههای رایانگهای
موجود در آن توسط سیستم تتخیص نفوذ و سیستم شناسایی نفوذ فراهمسازی شود.
( -)4سهی شود در صورت ام ان از شیوههای الار رمزنگاری دادههگا اسگتفاده شگود تگا بگه ایگن
وسیله التف و بازبینی دادهها توسط افراد نفوذ گر با مت روبرو شود.
( -)5باید از ابزارهای مانیتورینگ الارا و مفید برای بازبینی و مدیریت تمامی اقدامات رخداده در
سطح شه ه و رایانههای قاب دسترس در آن استفاده الرد.
( -)2دسترسی عمومی به سختافزارهای حساس و اتاقهای امنیتی را نهایگد بگه همگه الگاربران
اعطا الرد و باید تنها به الاربران مجاز اجازه دسترسی داده شود.
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( -)8باید الارمندانی اله در سازمان متغول فهالیگت هسگتند بگهدرسگتی آمگوزش داده شگوند و
روشهای درست برقراری ارتهاط در سطح شه ه به آنها آموخته شود.
( -)3برای شناسایی حمله های مخرب از جانب افراد نفوذ گگر بایگد از برنامگههگای ضگد بگدافزار
همچون آنتیویروسها در سامانههای رایانهای موجود در سازمان استفاده الرد.
( -)77باید از الارشناسان امنیتی باتجربه برای النترل و مدیریت شه ه استفاده شود تگا بگه ایگن
واسطه اگر به هر دلی اقدامی از جانب یک فرد نفوذ گر بر روی سطح شه ه رخ داد با صرف
هزینه الم با آن اقدام بهدرستی مقابله شود (احمدی.)7935،
تمهیدات ضروری در برابر تهدیدات سایبری

جمع آوری اطالعات سایهری رابطه مسگتقیم بگا پیتگرفت فنّگاوریهگای ارتهگاطی دارد و اساسگ ًا
جمعآوری سایهری نتیجه پیترفت فنّاوری ارتهاطی و بهویهه رایانهای اسگت .ازایگنرو التگورها و
یا گروهای دارنده فناوری سطح برتر همواره یک قدم جلوتر از دیگران هستند .امروز با پیتگرفت
فنّاوری ،حریم خصوصی دیگر وجود خارجی ندارند و در صورت به الار بردن ت نیکهگای جدیگد
استراق سمع و شنود و یا سگایر ت نیگکهگای جدیگد بگهصگورت صگحیح و اصگولی مگیتگوان از
محرمانهترین و یا خصوصیترین گفتگوها و مذاالرات افراد مهم سیاسی و نظامی مطلگع شگد .در
برابر جمعآوری سایهری و ت نیکهگای جمگعآوری رایانگهای و یگا هجگوم رایانگهای بگهطگوراللی
میتوان به تهدیدات در دو حوزه انسانی و فنی اشاره الرد (سید مفیدی:)،
تمهیدات انسانی

باوجود پیترفت ابزارهای جدید اطالعاتی هنوز عام انسانی اهمیت سابق خگود را حفگک الگرده
است چرااله این انسان است اله ابزارها را جهت اهداف و مقاصد خار به الار گرفتگه و یگا سگهی
میالند تالشهای جمعآوری انسانهگا را بگا ابزارهایتگان خنثگی النگد؛ بنگابراین عامگ انسگانی
فوقالهاده مهم است .ت نیکها و ابزارهای مدرن همه و همه زائده تف ر و مغزه نو پگرداز انسگانی
است .هم ازاینرو الزم است تمهیدات انسانی زیر در برابر جمعآوری سایهری مدنظر قرار گیرد:
( -)7استخدام و بهالارگیری افراد متخصص و متههد
( -)7آموزش صحیح و اصولی نیروی انسانی
( -)9النترل بهینه و مرثر نیروی انسانی
( -)5دور از دسترس قرار دادن وسای چون رایانه و بهویهه اینترنت در زمان جنگ بحران
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تمهیدات فنی

بسیاری از ه رها با اطالع از آسیبپذیریها و ضهفهای سامانههای نرمافزاری رایانهای دست به
رخنه رایانهای و نفوذ و یا هک میزنند بنابراین؛ پیعبینی برنامههای نرمافگزاری خنثگیالننگده،
قدم مهمی در برابر جمعآوری اطالعات سایهری است .نگرمافزارهگا بایگد بگهگونگهای باشگند الگه
به محض ورود هر پیامی به سامانه آن را النترل الرده و در صورت یافتن ایراد و اشگ الی در آن و
یا به محض ورود عنصری نفوذ گر سامانه رایانه ،هتدار دهد .حتی میتوان با تههیه نرمافزارهگای
النترل با حسگرهای مختلف ،ام ان دستیابی عوام انسانی گوناگون را بگه رایانگههگای خگار،
محدود به استفادهالننده اصلی آن الرد .این عالمات میتواند اثرانگتت دست ،الارت ،صدا ،رنگگ
چتم و یا سایر خصوصیات شخصی و فردی شخص استفادهالننده باشد .وظیفه طراحی فنهگای
حفاظتی برای سامانههای رایانهای ،تهدی به رشتهای جداگانه به نام امنیت رایانهای شده اسگت
اله با نامهای امنیت داده پگردازی خودالگار ،سگامانه امنیگت اطالعگات خودالگار ،امنیگت فنگاوری
اطالعات و امنیت اطالعات نیز مهروف است .امنیت رایانه ای دربرگیرنده اللیه تگدابیر الزم بگرای
حفاظت از سامانههای رایانهای و اطالعات حساسی است اله بهصورت ال ترونی ی مورد پگردازش
قرار میگیرند.
تمهیدات مرتبط با تدابیر مدیریتی و انسانی

در تمام فهالیتهای مدرن ،استفاده از فنّاوری ،سازمانها و انسانها باهم ترالیبشده است؛ الگه
در تهام و ارتهاط با ی دیگر عم نموده و فهالیتهایی در راستای دستیابی به اهگداف خاصگی
انجام میدهند .اجزای ماشینی سامانه یهنی سختافزار و نرمافزار از نوع سگامانههگای مهلگوم و
مهین بوده ،درحالیاله اجزای انسانی سامانه از نوع سامانههای باز ،نامهین و احتمالی میباشگند.
رایانهها بهطورمهمول نقع حمایتی و پتتیهانیالننده را به عهدهدارند ولی انسانها نقع اصلی
و پراهمیت را در سامانه به عهدهدارند.
در بخع نیروی انسانی الیفیت بیع از المیگت اهمیگت دارد در عملیگات سگایهری تهگداد نیگرو
مطرح نیست بل ه متد مورداستفاده و عمل رد مطگرح اسگت .بگهمنظگور خلگق و ارائگه خگدمات
فناوری اطالعات ،دسترسی و بههود توانمندیهای نیروی الار شایسته ،ضروری است .تحقق این
امر بهواسطه تههیت از روشهای عملی تهریف شده و مورد توافق اله پتتیهان نحوه اسگتخدام،
آموزش ،ارزیابی عمل رد و بههود توانمندیهای نیروی انسانی است ،ام انپذیر مگیشگود .ایگن
فرآیند جزو فرآیندهای حیاتی فناوری اطالعات است.
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دستهبندی نیروی انسانی مرتبط با سامانهها

دیدگاههای زیادی دراینباره وجود دارد اله آقای قاضیزاده فرد در التاب خگود ایگن افگراد را بگه
دستههای زیر تقسیم مینماید .ایتان مهتقد است اله میتوان افراد را بگهنگوعی الگه در مراحگ
مختلف طراحی ،استقرار و بهرهبرداری سامانههای اطالعات نقگع دارنگد ،بگه سگه گگروه ذیگ
دستهبندی نمود (قاضیزاده فرد:)7937 ،
الف) کاربران

الاربران همان مدیران ،الارشناسان و الارالنان سازمان میباشند اله سامانه برای تأمین نیازهگای
اطالعاتی آنها ایجاد میگردد.
 -7الاربران درونی شام :
 الارگران خدمات یا منتیگری
 بخع فنی و حرفهای
 مدیران ارشد ،مدیران میانی و مدیران اجرایی
 الاربران راه دور و در حال حرالت داخلی ولی بدون اتصال
 -7الاربران بیرونی
 -9الاربران و مدیران
ب) راهبران

به اللیه افرادی اطالق میگردد اله مسئولیت گگردآوری اطالعگات از واحگدها و مراالگز دادههگا،
آمادهسازی آنها ،ورود اطالعات به سامانههای رایانهای ،عملیاتی الردن آنها ،آماده نگهداشگتن
سامانه برای ارائه گزارش و خدمات اطالعاتی ،مدیریت الردن سگامانه و بگه هنگگام نگگاهداشگتن
آنها را بر عهدهدارند.
ج) طراحان

طراحان سامانهها افرادی هستند اله وظیفه طراحی ،استقرار و برپا سازی سگامانه در سگازمان را
دارند .طراحان ناچارند برای انجام این الار اقدام به بررسی گردشگ ارها و اطالعگات در سگازمان
نموده و نحوه تولید ،گردآوری و پردازش دادهها و تهدی آن به اطالعات را مورد تجزیهوتحلیگ
قرار داده و سامانه مهتنی بر رایانه طراحی و پیاده نمایند اله بتواند همین الار را خیلی سریعتر
و دقیقتر انجام داده و نیازهای اطالعاتی مدیران را مرتفع نمایند (قاضیزاده فرد.)7937 ،
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روششناسی تحقیﻖ
این تحقیق از نوع الاربردی است اله به روش توصیفی -تحلیلگی (مگوردی زمینهای) بگگا روی رد
آمیخته (المی و الیفی) انجام شد .قلمرو م انی آن شام ارتگگگگع جمهوری اسالمی ایران است.
قلمرو موضوعی این تحقیگق در حگوزه ابهاد و مرلفههای عملیات پایع مورداسگتفاده در فضگای
سایهر در جنگ ترالیهی است .جامهه آمگاری ایگن تحقیگق شگام الارشناسان و مدیران فنگاوری
اطالعات ،استادان رایانه در دانتگاهها و نیروهای تابهه مگیباشگد .بگگرای نمونگهگیگری از جامهه
آماری ،1از فرمول الوالران با ضریب خطای  %4اسگتفادهشگده و حجگم نمونگه  779نفر تهیین و
نمونگگگهگیگگگری انجگگگگام شد .اطالعات به دو روش اسنادی و میدانی گردآوری شد .در بررسی
اسگنادی ،اطالعگات الزم از التب و نتریات و مطالهات تطهیقی و سایتهای مگرتهط بهرهبرداری
شگگد .به منظور ت میگگ اطالعگگات التابخانه ای ،از بررسگگی میگگدانی (مصگگگاحهه-پرستنامه)
استفاده شد .با توجه به شناخت محققین ،تهگگ گداد  3نفر از جامهه آماری برای مصاحهه برگزیده
شدند و از نظرات آنان برای تهیگین ابهگاد و مرلفههای سیستم تسگت نفگوذ ،سیسگتم تتگخیص
نفوذ ،ابزارهای وارسی ،تمهیدات ایمنسازی زیرساختها و ارتهاطات ،تمهیدات پدافند غیرعام ،
تمهیدات مرتهط با تگدابیر مگدیریتی و انسگانی استفاده گردید .سپس ،پرسعنامه محقق ساخته
برای اخذ نظر جامهه آماری توزیع شد .در اسناد و مدارک ،با توجه بگگگگه این گگگگه بیتتر مفاهیم
استخراجشده از اسگناد و مگدارک ،از اصول و مفاهیم پایهای میباشند ،احتمگال هرگونگه تغییگر
در آنها الگم و پایگگایی ایگگن مضامین در حد باالیی بود .بگه دلیگ ایناله برای انتخاب منابع و
اسناد موردمطالهه با افراد صگاحب نظگر در امور آموزشی و عملیاتی الگه در حال حاضر نیز دارای
مدارج علمی و تحقیقاتی میباشند و با اسگتاد راهنمگا تهگادل نظگر گردیگگد ،اسگگناد و مگگدارک
مورداستفاده از روایی باالیی برخوردار هستند .در مصاحهه ،برای انتخاب صاحب نظران متخصص
و آگاه و باتجربه ،بگگهگونگگهای اله بر ابهاد مختلف موضوع تحقیق اشراف داشته باشگگگند ،ازنظگگر
الارشناسان و مدیران فناوری اطالعات ،استادان رایانه در دانتگاه هگا و نیروهگای تابهگه و اسگتاد
راهنما و متاور بهگگرهگیگری شد .لذا افراد منتخب از اعتهار باالیی برخوردار مگیباشگگند .برای باال
بردن روایی مصاحهه اقدامات ذی انجگام گردیگد :سگراالت بگا بهرهگیری از تجگگارب الارشناسان
و صاحبنظگران طرح گردید؛ بگهگونگهای اله بتواند محققین را در یافتن پاسگگخ سراالت تحقیق
یگاری نمایگد .سگراالت مصگاحهه بگر مهنگای سگاختار تحقیگق حاضگر و شگاخص هگای مطروحه

 .7حجم جامهه آماری به دلی مالحظات امنیتی بیان نتده است.
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انتخاب شده ،شفاف بوده و دارای المترین ابهام میباشد .سراالت به صورت التهی و در زمان هگای
مختلگف بگا مصاحههشوندگان مطرح گردید.
1
پایایی پرستگگنامههگگا از طریق اجرای آزمون اعتهارسنجی توسط نرمافزار اس.پگگی.اس.اس و
سنجع ضریب آلفای الرونهاخ ارزیابی گردید .ضریب پایگایی شاخص های پرستگگنامه ()7/835
محاسهه گردید اله نتان از دقت باالی ابزار اندازهگیری مورداستفاده در ایگگن مطالهگگه دارد .در
تهیه پرستنامه از شاخصهای الافی ،جامع و مهتهر و مورد تأیید الارشناسگگان و صگاحبنظگران
استفاده گردید تا روایی پرستنامه ازنظر محتوا و سگازه بگه بهتگرین وجگگه مم ن تگأمین گردد.
پرستنامه تهیهشده ابتگگدا بگگه تهگگداد محگگدودی از صگاحبنظگران و السانی اله در این راستا
فهالیت دارند ،ارائه و اصالحهای الزم در آن انجام گردید تا روایی آن مورد تأیید قرار گیرد.
تجزیهوتحلیل یافتهها
ابتدا محقق به مطالهه اسناد و مدارک موجود در ارتهاط با فضای سایهری پرداخته و در النار این
الار ،با طرح سراالت نظر سنجی در قالب یک مطالهه االتتگافی و اجگرای مصگاحهه بگا خهرگگان
نسهت به استخراج شاخصهای متغیرهای موضوع تحقیق اقدام نمود .پس از تهیین شاخصها و
زیرشگگگگگاخههگگگگگای آن ،محقق اقدام به تنظیم پرستنامه نموده و با اجرای آن در نمونه آماری
تحقیق ،نتایج را جمعآوری و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنهاطی دادههای بهدستآمگده
را تجزیگگگگهوتحلیگگگگ نموده و در آخر با تحلی نهایی نتایج نظرسنجی ،اسناد و مدارک ،نظرات
صاحبنظران و پرستنامهها نسهت به ارائه عملیات پایع فضای سایهری در جنگ ترالیهی اقدام
نمود .آماره آزمون با درجه آزادی  5و سطح مهنیدار  ،7/74بزرگتر از  3/53و در حدود 53/57
است اله از مقدار بحرانی جدول بزرگتر است ،بنابراین بین عملیات پایع بهعنگوان یگک عامگ
مرثر بر متغیر اصلی و فضای سایهری ارتع جمهوری اسگالمی ایگران در جنگگ ترالیهگی تگأثیر
زیادی وجود دارد .چون نتان دهنده آن است اله بین عام تأثیرگذار و متغیر ارتهاط مهنیداری
وجود دارد ،برای محاسهه شدت آن (ضریب توافقی) از فرمول زیر استفاده گردید.
69.620
 0.641
69.620  103



2
 n
2

C

 .7نام این نرمافزار یهنی  SPSSمخفف حگروف اول عهگارت “ ،”Statistical Package for the Social Sciencesبگه
مهنای «نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی» است و در حال حاضر از این نرم افزار برای تحلی و آنالیز آماری متگاهدات
و پرستنامهها و آزمایعها در تمامی رشتهها استفاده میگردد.

53

تهیین عملیات پایع فضای سایهری ارتع جمهوری اسالمی ایران در جنگ ترالیهی

یهنی شدت ضریب همهستگی (ضریب توافقی) بین متغیر اصلی عملیات پایع فضگای سگایهری
ارتع جمهوری اسالمی ایران در جنگ ترالیهی و شیوههای الار بهعنوان عامگ مگرثر بگر آن بگه
میزان  %55بوده است .بنابراین؛ این عام بر متغیر اصلی ،تأثیرگذار میباشد.
یافتههای تحقیﻖ

تحلی محتوایی حاص از مطالهه منابع ،مدارک ،نظریه های مرتهط و مصاحهه با صگاحب نظگران
گویای این مطلب است الگگه عملیگگات پگگایع فضگگای سگگایهر باید در دو بهگگد (شگگیوههگگای الگگار و
تمهیدات) و شع مرلفهی تست نفوذ ،تتخیص نفوذ ،ابزارهای وارسی ،ایمنسازی زیرساختهگا
و ارتهاطات ،پدافند غیرعام و تدابیر مدیریتی و انسانی موردبررسگی قرار گیرد .این بررسی باید
قادر باشد با استفاده از ویهگیهای فضای سایهری پتتیهانی از نیروهای خودی را در جنگهگای
ترالیهی فراهم آورد .ابهاد مرلفهها و شاخصهای عملیات پایع به شرح جدولهای زیر میباشد.

جدول ( :)1نتایﺞ حاصل از فرآیند تحلیل محتوای دادههای مصاحبه
متغیر

ابهاد

شاخص

مرلفه

آسیبپذیری
تحلی و ارزیابی

تست نفوذ

مدلسازی تهدید
شیوههای
الار

پایع المانهای شه ه
تتخیص نفوذ

اش االت امنیتی
پورتهای تی.سی.پی و یو.دی.پی
امنیت

ابزارهای وارسی

پورتهای آسیبپذیر
بستههای شه ه

عملیات پایع
فضای سایهری

بومیسازی
ایمنسازی زیرساختها و ارتهاطات

ایمنسازی
تجهیزات فهال و غیرفهال شه ه
تهدیدات سایهری

تمهیدات

پدافند غیرعام

رمزنگاری دادهها
تاالتیکها و ت نیکها
استخدام افراد متخصص و متههد

تدابیر مدیریتی و انسانی

پذیرفتهشدگان در دورههای تحصیالت ت میلی
برنامهریزی آموزشی آگاهسازی و فرهنگسازی
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ماحص نظرخواهی در خصور مرلفههگای تأثیرگذار در جنگگهگای ترالیهگی ،طی 78سگرال از
جامهه نمونه مطرح گردید اله بهمنظور تجزیهوتحلی و متخص ساختن اطالعات بهدستآمگده،
میانگین پاسخهای پرسعشوندگان به سراالت مطگرحشگده در شگاخصهگای هر مرلفه از طریق
جدول و ترتیب آزمون مرتهط با آنها به شرح زیر انجام گردیده است:

جدول ( :)2تجزیهوتحلیل توصیفی ابعاد و شاخصهای موضوع تحقیﻖ حاصل از دادههای مصاحبه
میزان تأثیر عوام زیگر در عملیگات پگایع
فضای سایهری

میانگین

میزان تأثیر عوامگ زیگر در مقابلگه بگا
تهدیدهای سایهری

میانگین

شناسگگایی آسگگیبپگگذیریهگگای شگگه ه،
زیرساخت و بسترهای ارتهاطی

5/77

بومی سازی برنامگه هگا و نگرم افزارهگای
الاربردی

5/75

تحلی گ و ارزی گابی آسگگیبپگگذیری سگگامانه
موردسنجع

5/73

ایمنسازی تجهیزات فهال شه ه

5/77

مدلسازی تهدید

5/75

ایمنسازی تجهیزات غیرفهال شه ه

5/77

پایع المانهای شه ه (سرورها ،سگوئی هگا
و روترها ،لینکها ،رایانهها و )...

5/77

شناخت الافی از تهدیدات سایهری

9/35

شناسگگایی حمگگالت و تتگگخیص اشگگ االت
امنیتی

5/78

بهرهبرداری از شیوههای الار رمزنگاری
دادهها در مسیر تهادل اطالعات

5/75

پایع پورتهای تی.سی.پی و یو.دی.پی

5/77

تاالتیک هگا و ت نیگک هگای مقابلگه بگا
جنگهای سایهری

5/73

بررس گی و آنگگالیز امنی گت در سیسگگتمهگگای
عام

5/77

افگگزایع تهگگداد پذیرفتگگهشگگدگان در
دورههگگای تحص گیالت ت میل گی حگگوزه
سایهری

9/38

5/74

استخدام و به الارگیری افراد متخصگص
و متههد در حوزههای مختلف سایهری

5/73

5/74

برنامهریزی آموزشی و فرهنگگسگازی،
آگگگاهسگگازی در راسگگتای ارتقگگاء سگگطح
علمی و عملی برای الارالنان

5/79

وارسی و النترل متگداولتگرین پگورتهگای
آسگگگیبپگگگگذیر شگگگگام  UDP ،TCP :و
UDP/TCP
وارسی و تحلی بستههای شه ه

با توجه به جدول فوق ،نتایج بهدستآمده گویای این مطلب است اله  %32افگراد جامهگه نمونگه
میزان تأثیر مرلفههای شعگانه عملیات پایع فضای سایهری ارتع جمهوری اسالمی ایگران در
جنگ ترالیهی در سطح باال ،مورد تأیید میدانند و در ضگمن چگون میگانگین ایگن مرلفگه 5/77
است ( ،)5 > 5/77> 4تأثیر آن به میزان خیلی زیاد میباشد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج تجزیگگهوتحلیگگ اسناد و مدارک و تجزیگگهوتحلیگگ آماری پرسعنامه نتایج زیر
بهدستآمده است.
 -7جنگ سایهری ازجمله فناوری مهم و اثرگذار آجا در جنگهای ترالیهی است.
 -7اجرای فرآیند منظم ،هدفدار و مستمر شیوههای الار پایع فضای سایهری آجا در موارد زیر
ضروری است:
 )7در زمان اضافه شدن تجهیزات و یا نرمافزارهای جدید
 )7بهد از ارتقاء ،بروز رسانی و یا اعمال تغییرات در الیه زیرساخت شه ه و یا نرمافزارها
 )9در زمان تأسیس یک ساختمان یا فضای فیزی ی جدید
 )5در زمان تغییرات در سیاستهای امنیتی الاربران
 -9شناسایی نقاط و ابهاد آسیبپذیریهای شه ه ،زیرساخت و بسگترهای ارتهگاطی و تحلیگ و
ارزیابی اطالعات بهدستآمده در عملیات پایع فضای سایهری تأثیر باالیی دارد.
 -5نیروهای جنگگگ ترالیهگگی اغلب اوقات از رویارویی مستقیم با نیروهای نظگگامی التگگور هدف
خودداری نموده و با توجه به محدودیت نیرو و تجهیزات در تالش هستند اله النترل فضگای
سگگایهری و تأسیسات حیاتی را در دست بگیرند تا بتوانند از آن بگگهعنگگوان اهرم فتاری علیه
التور هدف استفاده نموده و به نحوی از اطالعات فناوری موجود بهره بهرند.
 -4مطالهه همهجانهه در حوزه سایهری ،رهگیری حمالت سگایهری الگه در دنیگا در حگال وقگوع
است ،شناسایی و انتخاب پدافند مناسب ،انجام تمرین و رزمگایعهگای سگایهری و از طرفگی
بومیسازی تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و ارتهاطی و در یک جمعبندی و نتیجهگیری
اللی میتوان گفت :با الاهع وابستگی آجا به فناوری سگایهری و تگدابیر مگدیریتی و نیگروی
انسانی آن میتوان قدرت سایهری را ارتقگاء بختگید و توانمنگدی الزم بگرای انگواع عملیگات
سایهری را السب نمود.
 -5با توجه به این ه ،جنگ سایهری ی ی از ابزارهای هتگتگانگه در جنگگ ترالیهگی اسگت؛ لگذا
طراحی و اجرای موفق آن ،مستلزم بهرهمندی مناسب از برخی شیوههگای الگار و تمهیگدات
عملیات پایع به شرح زیر است.
 )7تدابیر مدیریتی و انسانی
 )7ایمنسازی زیرساختها و ارتهاطات
 )9پدافند غیرعام مناسب با صحنههای مختلف نهرد
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 )5تست نفوذ
 )4سیستم تتخیص نفوذ
 )5ابزارهای وارسی
 -2بومیسازی سامانههای سختافزاری و نرمافزاری در فضای سایهری ،استخدام و بگهالگارگیری
افراد متخصص و متههد در حوزههای مختلف سایهری ،برنامهریزی آموزشی و فرهنگسازی،
آگاهسازی در راستای ارتقاء سطح علمی و عملی برای الارالنان ،ایمنسازی تجهیزات فهگال و
غیرفهال شه ه ،افزونگی در مح استقرار شگه ه ،اعمگال مگدیریت مگرثر در سلسگلهمراتگب
فرماندهی در جهت حفاظت و تگأمین امنیگت مطلگوب فگنآوری اطالعگات و ارتهاطگات و ...
ازجمله اقدامات مرثر در جهت حفک امنیت ،پدافند سایهری و ارتقاء بهرهبرداری مناسگب در
جنگ ترالیهی توس نیروهای متخصص آجا است.
جنگهای ترالیهی ،جنگهای مربوط به التورهای جهان سوم و گروههای مسگلح اسگت الگه بگه
دلی ضهف و عقبماندگی در بسیاری از حوزهها سهی میالنند با ترالیب تواناییهای ملی راهی
را بهسوی رویارویی با قدرتهای برتر غربی بگتایند .در جنگ ترالیهی از همه انواع سگهکهگای
جنگهای قدیم و جدید بهطور همزمان اسگتفاده مگیشگود .ازجملگه :جنگگ اطالعگاتی ،جنگگ
نامتقارن ،جنگ شه های ،جنگ سگایهری ،جنگگ الالسگیک ،جنگگ بگیقاعگده و ....نمونگهای از
فناوریهای مهم و اثرگذاری است اله در جنگهای ترالیهی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .لگذا
پیتنهادهای زیر در جهت ارتقاء آمادگی این حوزه در جنگ ترالیهی بسیار مرثر است.
 -7شایسته است؛ سگالیانه رزمگایعهگای سگایهری در سگطوح مختلگف (راههگردی ،عملیگاتی و
تاالتی ی) جهت ساماندهی بهتر فضای سایهری آجا ،التگف آسگیبپگذیریهگای موجگود در
سامانههای مختلف داده و اطالعات و ارتقاء الیفیت عمل رد آنان درصحنههای نهگرد واقهگی؛
طراحی و به مرحله اجراء در آید.
 -7با توجه به پیترفت روزافزون دانع در حوزههای سایهری ،ضروری است اله الارالنان ،اساتید
و متخصصان شاغ در متاغ سگایهر و امنیگت داده و اطالعگات از سگطح علمگی و تجربگی
باالیی برخوردار باشند.
 -9تهام سازنده و هم اری با دانتگاههای سراسری و علمی التور در جهگت اعگزام و افگزایع
تهداد پذیرفتهشدگان در دورههای تحصیالت ت میلی حوزه سایهری ،افزایع یابد.
 -5اصول پدافند غیرعام در طرح و پیادهسازی زیرساختهای سایهری به طور مگرثر طراحگی و
اجرایی گردد.

تهیین عملیات پایع فضای سایهری ارتع جمهوری اسالمی ایران در جنگ ترالیهی

29

 -4نظارت مستمر بر فهالیت الارالنان برابر آییننامهها ،دستورالهم ها ،اسگتانداردها در راسگتای
حفک امنیت اطالعات و مقابله بگانفوذ احتمگالی در شگه ههگا و زیرسگاختهگای حگوزههگای
مختلف سایهری ملحوظ نظر باشد.
 -5بومیسازی سامانههای سختافزاری و نرمافزاری در فضای سایهری ،استخدام و بگهالگارگیری
افراد متخصص و متههد در حوزههای مختلف سایهری ،برنامهریزی آموزشی و فرهنگسازی،
آگاهسازی در راستای ارتقاء سطح علمی و عملی برای الارالنان ،ایمنسازی تجهیزات فهگال و
غیرفهال شه ه ،افزونگی در مح استقرار شگه ه ،اعمگال مگدیریت مگرثر در سلسگله مراتگب
فرماندهی در جهت حفاظت و تگأمین امنیگت مطلگوب فگن آوری اطالعگات و ارتهاطگات و ...
ازجمله اقدامات مرثری است اله میتواند در جهت حفک امنیگت ،پدافنگد سگایهری و ارتقگاء
بهرهبرداری مناسب از این فضا در جنگ ترالیهی توسط نیروهای متخصص آجا باشد.
 -2تحقیقات آتی در این حوزهها میتواند نقع بسیار مرثری در ارتقاء توان عملیاتی یگگانهگای
آجا داشته باشد .ازاینرو پیتنهاد میگردد؛ محققان در تحقیقات آتگی بگه موضگوع «تهیگین
چالعهای تروریسم سایهری بر سر راه امنیت شه ههای آجا در جنگ ترالیهی» بپردازند.
 -8گزارش بهموقع مخاطرات و حوادث سایهری بگه همگراه اقگدامات مقابلگهجویانگه ،در سگطوح
راههردی ،عملیاتی و تاالتی ی به مهادی مرتهط در نیروهگای چهارگانگه نقگع سگازندهای در
آمادگی رزمی آجا دارد.
 -3تهام سازنده و دانعمحور با صنایع دفاعی (صا ایران) جهگت تهیگه ،تولیگد ،ایمگنسگازی و
بومیسازی تجهیزات فهال و غیرفهال شه ه قه از صحنه نهرد الزم و ضروری است.
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