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رایانــش ابــری ،مــدل رو بــه رشــد ارائ ـهی خدمــات فنــاوری اطالعــات اســت کــه در آن کاربــر از طریــق اتصــال بــه وب،
بهســرعت و بــا کمتریــن تــاش و تعامــل ،بــه منابــع رایانشــی موردنیــاز دسترســی مییابــد .رایانــش ابــری ضمــن صرفهجویــی
ارائهی الگوی پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطالعات

در هزینههــا ،دغدغههایــی از قبیــل مقیاسپذیــری ،فراهــمآوری منابــع و انعطافپذیــری را کاهــش میدهــد.
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در کنــار مزایــای متعــدد رایانــش ابــری ،دغدغ ـهی امنیــت در محیــط پیچیــدهی ابــری ،از مهمتریــن چالشهایــی اســت کــه بایــد
بــه آن پاســخ داده شــود.
تجــارب موفــق و الزامــات امنیتــی مناســب در اســتاندارد نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات ( )ISO/IEC27001:2013جمعشــده اســت
تــا تضمیــن کنــد کــه امنیــت در ســازمان در ســطح مطلــوب بــوده و رو بــه بهبــود اســت.
در ایــن مقالــه ،ضمــن معرفــی مختصــر رایانــش ابــری و چالشهــای آن ،الگویــی بــرای پیادهســازی نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات
در محیــط رایانــش ابــری ارائــه خواهــد شــد .الگــوی مذکــور مشــتمل بــر مجموع ـهی کاملــی از  355مؤلف ـهی امنیتــی در هفــت
گــروه اســت کــه در ایــن مقالــه ضمــن معرفــی ایــن هفــت گــروه ،مؤلفههــای مذکــور از ســطح دغدغــه تــا راهــکار در ســه ســطح
دستهبندیشــده و نگاشــت ســطوح یــک و دو بــا کنترلهــای اســتاندارد  ISO/IEC 27001:2013ارائــه خواهــد شــد .الگــوی
ارائهشــده بــه ســازمان کمــک میکنــد تــا مؤلفههــای موردنیــاز بــرای پیادهســازی نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات در محیــط

واژگان کلیدی:
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

رایانــش ابــری را شناســایی و نســبت بــه ارائ ـهی راهــکار قابلاجــرا بــرای هــر مؤلفــه اقــدام کنــد.

رایانش ابری ،امنیت ،نظام مدیریت امنیت اطالعات
 )1مقدمه
رایانــش ابــری یــک مــدل بــراي دسترســي فراگيــر ،راحــت

و بهمحــض درخواســت بــه مخــزن منابــع رایانشــی قابــل

پیکربنــدی و بــه اشــتراک گذاشتهشــده (بــرای مثــال
شــبکهها ،ســرورها ،ذخیرهســازها ،برنامههــای کاربــردی

و ســرویسها) اســت کــه میتوانــد بهســرعت و بــا کمینــه
تــاش مدیریتــی یــا تعامــل بــا ارائهدهنــدهی ســرویس،
تأمینشــده و در دســترس کاربــر قــرار گیــرد[.]1

امنیــت اطالعــات ،يــك حــوزهی مطالعاتــي بینرشــتهای
و فعاليــت حرفــهاي اســت كــه بــا توســعه و پيادهســازي

انــواع مختلــف ســازوکارهای امنيتــي (فنــي ،ســازماني،
داراي منشــأ انســاني و قانونــي) مرتبــط اســت و هــدف آن
دور نگهداشــتن اطالعــات در همــهی مكانهــا (داخــل

ســازمان يــا بيــرون آن) و چرخــهی اطالعــات (هنــگام
ايجــاد ،پــردازش ،ذخیرهســازی ،انتقــال و امحــا) از تهدايــدت

بهمنظــور دســتيابي بــه اهــداف امنيتــي اســت .اهــداف
امنيتــي عــاوه بــر دســترسپذيري ،جامعيــت و محرمانگــي
ميتواننــد شــامل اصالــت ،قابليــت اعتمــاد ،حريــم خصوصي،

پاســخگويي و قابليــت مميــزي باشــند[.]2

ي و مســئولیتها
در محيــط ابــري ،الگوهــای دسترســ 

تغييــر ميكنــد .كنترلهــا جابهجــا ميشــود،
مقياسپذيــري منابــع موردتقاضــا واقــع ميشــود،

ســرعت دسترســي بــه داده و برنامــه افزايــش مييابــد.
بهعبارتدیگــر همــهی جنبههــاي مطــرح در امنيــت

فنــاوري اطالعــات دســتخوش تغييــر و حتــي دگرگونــي

ميشــود .شــايد واژههــاي يكســان ،مفاهيــم مختلــف و

راهكارهــاي پيادهســازي متفاوتــي را در محيــط ابــري رقــم بزننــد و ايــن خــود مســئلهای اســت كــه بايــد در محيــط ابــري بــه
آن توجــه ويــژه کــرد .شــکل( )1چنــد نمونــه موضوعــات متــداول امنیتــی و تعبیــر آن در محیــط ابــری را نشــان میدهـد[.]3
ابر
ورودهای چندگانه ،موضوعات چندگانه
چندمستاجری ،جداسازی اطالعات
ظاهر بیرونی ،تامین سریع

سلف سرویس

حوزههای امنیت و حریم شخصی
افراد و تشخیص هویت

مجازیسازی زیاد
استقالل از مکان
خودکارسازی بار کاری

داده و اطالعات
برنامه کاربردی و .پردازش

مجازی سازی ،جداسازی شبکه

انعطافپذیری سریع

شبکه ،سرور و نقاط انتهایی

کنترل ارائه دهنده ،فقدان وضوح

استانداردسازی

زیر ساخت فیزیکی
حاکمیت ،مخاطرات و انطباق

ممیزی و کنترل انطباقها

یکــی از مســائل پیچیــده بهشــمار رفتــه کــه بهعنــوان مانعــی در مقابــل اســتفادهی کاربــران از مزایــای رایانــش ابــری قلمــداد
میشــود .چالــش اصلــی امنیــت ایــن اســت کــه مالــک داده ،کنترلــی روی آن نــدارد.

نتایــج حاصــل از نظرســنجي شــرکت  1IDCاز  244مديــر فنــاوري اطالعــات مطابــق شــكل ( )2نشــان داد کــه در بیــن نُــه
چالــش اساســی مطــرح در حــوزهی رایانــش ابــری ،امنیــت بزرگتریــن چالــش اســت و بــا كســب  74.5درصــد ،مقــام نخســت

دغدغههــای مدیــران ســازمانها را بــه خــود اختصــاص داده اس ـت[.]4

شکل  :2رتبهبندی چالشهای اساسی رایانش ابری []4

ازآنجاکــه رایانــش ابــری شــامل بســیاری از فناوریهــا ازجملــه
شــبکه ،پایگاههــای داده ،سیســتم عاملهــا ،زمانبنــدی

منابــع ،مدیریــت تراکنشهــا ،کنتــرل همزمانــی و مدیریــت

حافظــه اســت ،لــذا تهدیــدات امنیتــی مختلفــی بــا توجــه بــه

نيازمنديهــاي مختلــف امنيتــي (محرمانگــي ،یکپارچگــی،
دســترسپذیری و  )...قابلتصــور اســت .ایــن تنــوع ،ســبب

میشــود مواجهــه بــا امنیــت در چنیــن محیطــی ســخت و

نیازمنــد طرحریــزی مناســب باشــد.

 )2نظام مديريت امنيت اطالعات

2

بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون و چشــمگیر فنــاوری
اطالعــات و لــزوم استانداردســازی در ایــن حــوزه

و بهمنظــور وجــود نگــرش جامــع نســبت بــه

استانداردســازی در زمینــهی مباحــث فنــاوری اطالعــات،
ســازمان بینالمللــی استانداردســازی ( )ISOو کمیســیون

بینالمللــی الکتروتکنیــک ( )IECاقــدام بــه ایجــاد کمیت ـهی
فنــی مشــترک ( )JTC1بــه نــام "فنــاوري اطالعــات" بــا 18

زیــر کمیتــه فعــال کردنــد کــه تاکنــون  2729اســتاندارد
1. International Data Corporation
2. Information Security Management System-ISMS
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عدم وجود تامینکنندگان اصلی به مقدار کافی
الزامات قانونی بازدارندهی ابر
دشواری برگرداندن به محیط خانه
نگرانی دربارهی هزینههای بیشتر بنا بر تقاضا
عدم توانایی کافی در سفارشیسازی
مشکل بودن برای تلفیق با شبکه  ITسازمان
قابلیت دسترسی
عملکرد
امنیت
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همانطــور کــه بیــان شــد ،هنــگام مواجهشــدن بــا رایانــش ابــری ،امنیــت مهمتریــن دغدغــه اســت .امنیــت در رایانــش ابــری
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شکل  :1تغییر مفاهیم در محیط رایانش ابری []3

در زمینههــای مختلــف فنــاوری اطالعــات منتشــر کردهانــد.

ذینفــع نســبت بــه اطمینــان از امنیــت اطالعــات ،کمیتـهی

امنيــت ( )SC27بررســي ميشــود[.]5

امنیــت اطالعــات" در کنــار اســتانداردهای فنــی گرفــت و بــر

اســتانداردهاي حــوزهی امنيــت اطالعــات ،در كميتـهی فرعــي

فرعــی امنیــت تصمیــم بــه تدویــن اســتاندارد "نظــام مدیریــت

بــا توجــه بــه چندوجهیبــودن مقولـهی امنیــت و لــزوم توجــه

ایــن اســاس خانــوادهی اســتانداردهای  27000بهعنــوان

مدیریــت امنیــت اطالعــات از طریــق برقــراری قوانیــن و

مطــرح شــدند .از ايــن خانــواده تاكنــون بيــش از  35اســتاندارد

چندبعــدی بــه آن و همچنیــن توجــه روزافــزون بــه مباحــث

ضوابــط ملــی ،منطق ـهای و بینالمللــی و راهبردهــای جدیــد

منتشرشــده يــا در حــال انتشــار اســت كــه برخــی از آنهــا در

جــدول( )1معرفــی شــدهاند[.]5

2013

Published

الزامات نظام مدیریت امنیت اطالعات

ISO/IEC 27001

2013

Published

آیین کار نظام مدیریت امنیت اطالعات

ISO/IEC 27002

2010

Under Revision

راهنمای پیادهسازی نظام مدیریت امنیت
اطالعات

ISO/IEC 27003

2009

Under Revision

اندازهگیری نظام مدیریت امنیت اطالعات

ISO/IEC 27004

2011

Under Revision

مدیریت مخاطرات امنیت اطالعات

ISO/IEC 27005

2011

Under Revision

الزامات نهادهای ممیزی و صدور گواهینامهی
نظام مدیریت امنیت اطالعات

ISO/IEC 27006

2011

Published

راهنمای ممیزی نظام مدیریت امنیت اطالعات

ISO/IEC 27007

2011

Published

راهنمای ممیزان برای کنترلهای امنیت
اطالعات

ISO/IEC TR 27008

26

-

Under Development

استفاده و بهکارگیری  ISO/IEC 27001برای
صدور گواهی شخص ثالث Sector/Service

ISO/IEC 27009

2008

Under Revision

راهنمای نظام مدیریت امنیت اطالعات برای
سازمانهای مخابراتی

ISO/IEC 27011

2012

Under Revision

راهنمای پیادهسازی یکپارچه ISO/IEC
 27001و ISO 20000-1

ISO/IEC 27013

2013

Published

حاکمیت امنیت اطالعات

ISO/IEC 27014

2012

Published

راهنمای مدیریت امنیت اطالعات برای
خدمات مالی

ISO/IEC TR 27015
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2014

Published

کلیات و واژگان

ISO/IEC 27000
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سال

وضعیت

عنوان استاندارد

کد استاندارد

ارائهی الگوی پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطالعات

بهمنظــور پاســخگویی بــه انتظــارات و الزامــات طرفهــای

مرجــع بینالمللــی پذیرفتهشــده بــرای امنیــت اطالعــات

جدول  :1استانداردهای خانواده ]5[ 27000

همچنین برخی از استانداردهای بینالمللی حوزهی رايانش ابري در جدول ( )2ذکرشده است[.]5
سال

وضعیت

عنوان استاندارد

کد استاندارد

2014

Published

آیین کار حفاظت اطالعات شناسایی در محیط ابر عمومی

ISO/IEC 27018

2012

Published

واسط مدیریتی دادههای ابری()CDMI

ISO/IEC 17826

-

Under Development

راهنمای کنترلهای امنیتی  27002برای سرویسهای مبتنی بر
رایانش ابری

ISO/IEC CD 27017

-

Under Development

امنیت اطالعات در تعامل با تأمینکنندگان ـ راهنمایی برای خدمات ابری

ISO/IEC WD 27036-4

-

Under Development

کلیات و واژگان رایانش ابری

ISO/IEC PRF 17788

-

Under Development

معماری مرجع رایانش ابری

ISO/IEC DIS 17789

-

Under Development

چارچوب و واژهشناسی توافقنامهی سطح خدمات در رایانش ابری

ISO/IEC NP 19086

-

Under Development

مدیریت خدمات ـ راهنمای بهکارگیری ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC DTR 20000-9

-

Under Development

مدل واسط مدیریتی زیرساخت ابری

ISO/IEC DIS 19831

در خدمات ابری

جدول  :2استانداردهای رایانش ابری سازمان ] 5[ ISO

نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات ،بخشــی از نظــام مديريــت

اجرايــي مــدون ،فرايندهــا و منابــع اســت[ ]6و [.]7

بهمنظــور ايجــاد ،پيادهســازي ،اجــرا ،پايــش ،بازنگــري،

و  114کنتــرل امنيتــي بهمنظــور اقدامــات بازدارنــده و

بناشــده مبتنــی بــر ديــدگاه مخاطــرات کســبوکار،
نگهــداري و بهبــود امنيــت اطالعــات اســت .یــک نظــام

مديريتــي مشــتمل بــر ســاختار ســازمانی ،خطمشــيها،

طرحريــزي فعاليتهــا ،مســئوليتها ،تجــارب ،روشهــاي

اســتاندارد فــوق شــامل  14حــوزه 36 ،هــدف کنترلــی
نظارتــي اســت .شــکل ( )3فهرســت الزامــات ذکرشــده در

متــن اســتاندارد را نشــان میدهــد[ ]5و [.]8
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شکل  :3الزامات متن استاندارد ]5[ ISO/IEC 27001:2013

در جدول( )3حوزهها و اهداف كنترلي ضمیمهی (الف) استاندارد مذکور تشریحشده است.
ف ـ 5خطمشيهای امنيت اطالعات
ال 

ف ـ5ـ 1هدايت امنيت اطالعات توسط مديريت
ال 

الفـ 6سازمان امنيت اطالعات

الفـ6ـ 1سازمان داخلي
ف ـ6ـ 2دستگاههای سیار و دورکاری
ال 

ف ـ 7امنیت منابع انسانی
ال 

الفـ7ـ 1پیش از استخدام
الفـ7ـ 2حین استخدام
ف ـ7ـ 3خاتمهی استخدام یا تغییر شغل
ال 

الف ـ 8مدیریت دارایی

الفـ8ـ 1مسئولیت داراییها
الفـ8ـ 2طبقهبندی اطالعات
ف ـ8ـ 3ساماندهی رسانهها
ال 

ف ـ 9کنترل دسترسی
ال 

الفـ9ـ 1الزامات کسبوکار براي کنترل دسترسی
الفـ9ـ 2مدیریت دسترسی کاربر
الف ـ9ـ 3مسئولیتهای کاربر
الف ـ9ـ 4کنترل دسترسی به سامانه و برنامههای کاربردی

الفـ 10رمزنگاری

الفـ10ـ 1کنترل رمزنگاری

ف ـ 11امنیت فیزیکی و محیطی
ال 

الف ـ11ـ 1نواحی امن
الفـ11ـ 2تجهیزات

ف ـ 12امنیت عملیات
ال 

الف ـ12ـ 1مسئولیتها و رویههای عملیاتی
ف ـ12ـ 2حفاظت در برابر بدافزارها
ال 
الفـ12ـ 3نسخهی پشتیبان
ف ـ 4واقعهنگاری و پایش
ال 
ف ـ12ـ 5كنترل نرمافزار عملیاتی
ال 
ف ـ12ـ 6مدیریت آسیبپذیری فنی
ال 
الفـ12ـ 7مالحظات ممیزی سامانههای عملیاتی

الفـ 13امنیت ارتباطات

ف ـ13ـ 1مدیریت امنیت شبکه
ال 
ف ـ13ـ 2انتقال اطالعات
ال 

الفـ 14اکتساب ،توسعه و نگهداری سامانه

الف ـ14ـ 1الزامات امنیتی سامانههای اطالعاتی
ف ـ14ـ 2امنیت در فرایندهای توسعه و پشتیبانی
ال 
ف ـ14ـ 3دادههای آزمون
ال 

ارائهی الگوی پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطالعات

حوزهی کنترلی

اهداف کنترلی

27

حوزهی کنترلی

اهداف کنترلی

الف ـ 15ارتباط با تأمینکنندگان

الف ـ15ـ 1امنیت اطالعات در ارتباط با تأمینکنندگان
ف ـ15ـ 2مدیریت تحویل خدمات تأمینکنندگان
ال 

ف ـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات
ال 

الف ـ16ـ 1مدیریت بهبودها و حوادث امنیت اطالعات

الفـ 17جنبههای امنیت اطالعات در
مدیریت تداوم کسبوکار

الف ـ17ـ 1تداوم کسبوکار
الف ـ17ـ 2افزونگیها

ف ـ 18انطباق
ال 

الف ـ18ـ 1انطباق با الزامات قانونی و قراردادی
الف ـ18ـ 2بازنگریهای امنیت اطالعات

جدول  :3حوزهها و اهداف كنترلي ضميمهی استاندارد  8[ ISO/IEC 27001:2013و ]5

 )3چالشهای محیط رایانش ابری

 .1حاكميــت :1حاكميــت روي كنتــرل و نظــارت ســازمان در

ارائهی الگوی پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطالعات

الگــوی جدیــد رایانــش ابــری گرچــه مزایــا و منافــع

28

متعــددی را نســبت بــه الگوهــای قبلــی فراهمکــرده و
ســازمانهای بســیاری خــود را بــا آن وفــق دادهانــد ،ولــی

هنــوز چالشهــای متعــددی وجــود دارنــد کــه بهطــور

کامــل حــل نشــدهاند.

مشــابه ســاير فناوريهــاي نوظهــور ،رايانــش ابــري نيــز
تعــدادي مســئلهی حلنشــده (بــاز) دارد كــه لزومـاً منحصــر

بــه ابــر نيســتند و برخــي از آنهــا دغدغههايــي بــراي
همــهی ســرويسها هســتند .بهطــور خالصــه مســائل
حلنشــده و دغدغههــاي بیپاســخ رايانــش ابــري را
ـ کارایــی رايانــش (تأخیــر ،مديريــت ذخيرهســازي داده،
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ميتــوان بــه پنــج دســتهی زيــر تقســيم كــرد]9[:

برنامهنويســي مقياسپذيــر)،

ـ قابليــت اطمينــان ابــر (وابســتگي بــه شــبكه ،قطعــي
خدمــات ،پــردازش امــن)،

ـ اهــداف اقتصــادي (مخاطــرات تــداوم کسـبوکار ،ارزيابــي
توافقنامــهی ســرويس ،تعامــل بيــن ارائهدهنــدگان،
بازيابــي حادثــه)،

ـ انطباق (محل فيزيكي داده ،قوانين ،تفحص)،

ـ امنيــت اطالعــات (مخاطرات افشــاي ناخواســتهی اطالعات،

حريــم خصوصي ،چنــد مســتاجري ،مديريــت كليد).

ســند  NIST-SP800-144بــا عنوان"راهنمــاي امنيــت و

حريــم خصوصــي در رايانــش ابــري عمومــي" ،چالشهــا و
موضوعــات عمــده و اثرگــذار روي برقــراري امنيــت و حفــظ
حريــم خصوصــي را در ن ُــه دســتهی زيــر طبقهبنــدي

كــرده اســت]10[ :

4. Electronic discovery
5. Trust

خطمشــیها ،رويههــا و اســتانداردهاي مورداســتفاده در
توســعهی برنامههــاي كاربــردي و اكتســاب ســرويسهاي

فنــاوري اطالعــات شــامل طراحــي ،پيادهســازي ،آزمــون،

اســتفاده و پايــش ســرويس تمركــز دارد .بــا توجــه بــه

دســترسپذيري وســيع ســرويسهاي رايانــش ابــري،
فقــدان كنتــرل روي کاربــران منشــأ مشــكالت متعــددي
اســت .باوجوداینکــه رايانــش ابــري اكتســاب و فراه ـمآوري

منابــع و ســكو 2را ســاده ميكنــد ولــي نيــاز بــه حاكميــت

را نهتنهــا كاهــش نــداده بلكــه ضــروري ميســازد .اگــر
اقدامــات حاكميتــي توســط ســازمان طرحريــزي و اجــرا
نشــوند ،خطمشــیها و رويههــاي امنيــت و حريــم

خصوصــي ســازمان موردتوجــه قــرار نخواهنــد گرفــت
و ســازمان بــا مخاطــرهی بزرگــي مواجــه خواهــد شــد.

بهعنوانمثــال ،سيســتمهاي آســيبپذير اســتفاده

خواهنــد شــد ،الزامــات قانونــي چشمپوشــي خواهنــد شــد،
منابــع بــراي اهــداف غيرضــروري بهکارگیــری ميشــوند.

 .2انطبــاق :3مســئولیت ســازمان در برآوردهســازی قوانيــن،
مقــررات ،اســتانداردها و ويژگيهــا را بیــان میکنــد.

انــواع مختلفــي از قوانيــن حريــم خصوصــي و امنيتــي در

هــر كشــور وجــود دارد كــه خــود موضوعــات پيچيــدهی
بالقــوهای بــراي رايانــش ابــري هســتند .موضوعاتــي ماننــد
محــل ذخیرهســازی اطالعــات ،كنترلهــاي امنيتــي،
مديريــت ذخيرهســازي و كشــف الكترونيكــي 4در ايــن

حــوزه قــرار ميگيرنــد.

 .3اعتمــاد :5اعتمــاد بــه موضوعــات و چالشهــاي تهديــدات

داخلــي ناشــي از چنــد مســتاجري ،حفــظ مالكيــت داده و
1. Governance
2. Platform
3. Compliance

حقــوق مالكيــت معنــوي ،مديريــت مخاطــرات و شــفافيت

دســترسپذيري هســتند.

 .4معمــاري :معمــاری نرمافــزار و ســختافزار مورداســتفاده

ابــري ،تفكيــك نقشهــا و مســئولیتها در مقابــل حــوادث

ابرهــای عمومــی بــرای هــر مــدل خدمــات خــاص میتوانــد

کســبوکار ســازمان ازجملــه موضوعــات مهــم در ايــن

عملكــرد بــه ارائهدهنــدهی ابــر برميگــردد.

بــرای ارائــهی خدمــات ابــري در میــان ارائهدهنــدگان
بهطــور قابلتوجهــی متفــاوت باشــد .معمــاري موضوعــات
مرتبــط بــا سيســتمهاي نرمافــزاري استفادهشــده در
ســكوي ابــري را مطــرح ميكنــد .ايــن موضوعــات شــامل

 .9پاســخگويي بــه حــوادث :پيچيدگــي ســرويسهاي
امنيتــي ،ســازوکار كنتــرل و كاهــش پيامدهــاي امنيتــي بــر

حــوزه هســتند.

 )4الگوی پیادهسازی  ISMSدر محیط رایانش ابری

 .5مديريــت دسترســي و تشــخيص هويــت :تمركــز ايــن

لیکــن پیادهســازی ایــن نظــام نیازمنــد وجــود یــک الگــوی

كنتــرل دسترســي اســت .بــراي احــراز هويــت اســتفاده از

ابــری ،لــزوم چنیــن الگویــی را مضاعــف میســازد .در

توصیهشــده اســت.

استفادهشــده اســت:

بخــش روي ســازوکارهای احــراز هويــت ،تأییــد هويــت و

2SAMLو بــراي كنتــرل دسترســي اســتفاده از XACML

3

جامــع اســت .پیچیدگیهــای موجــود در محیــط رایانــش

ایــن تحقیــق بــرای دســتیابی بــه ایــن الگــو از روش زیــر

ابرناظرهــا اشــاره ميكنــد .صرفنظــر از مــدل خدمــات و

 .2دســتهبندی و طبقهبنــدی مؤلفههــای امنیتــی مبتنــی

مصرفکننــدگان مختلــف بایــد در محیــط جداشــده از
دیگــر کاربــران انجــام شــود كــه عمدتــاً از ســازوکارهای

 .3نگاشــت بیــن مؤلفههــای امنیتــی و کنترلهــای

امنیتــی اســتاندارد ،ISO/IEC 27001:2013

 .7حفاظــت از داده :دادههــاي ذخیرهشــده در ابــر در

دلفــی.

بــا چنــد مســتاجري ازجملــه حمــات بــرداري و پيچيدگي

رایانــش ابــری،

معمــاری نرمافــزار چندکاربــره استفادهشــده ،محاســبات

بــر نیازهــای امنیتــی ســازمان،

جداســازی منطقــی اســتفاده ميشــود.

يــك فضــاي مشــترك بــا ســاير مشــتريان ابــر و در
مكانــي معمــوالً نامعلــوم ذخيــره ميشــوند .لــذا اطمينــان
از محافظــت داده در برابــر دسترســي ســاير مشــتريان و

جداســازي آن موضــوع مهمــي اســت.

 .8دســترسپذيري :بــه عبــارت ســاده ،دســترسپذيري

بــازهاي اســت كــه در آن مجموعـهی كامــل منابــع رايانشــي

موردنیــاز ســازمان در دســترس و قابلاســتفاده اســت.
دســترسپذيري ميتوانــد بهصــورت موقتــي يــا دائمــی
ســازمان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و گمشــدن داده

ميتوانــد جزئــی يــا كلــي باشــد .حمــات رد ســرویس،5

خرابــي تجهيــزات و حــوادث طبيعــي ازجملــه تهديــدات
4.Software Isolation
5.denial of service
6. Cloud Security Alliance-CSA

 .4ارزیابــی الگــوی بهدســتآمده بــا اســتفاده از روش
4ـ )1گردآوری و طبقهبندی مؤلفههای امنیتی

شــکل ( 7 )4حــوزه و مؤلفههــای امنیتــی ســطح اول
آنهــا را نشــان میدهــد 355 .مؤلفـ هی امنيتــي از معمــاری

مرجــع ویرایــش دوم انجمــن امنیــت ابــر استخراجشــده
6

[ ]11و در  7حــوزه و ســه ســطح تقســیمبندی شــدهاند.

مبنــای دســتهبندی ســطوح ،مطابــق مرجــع مورداســتفاده،
رســیدن بــه راهــکار امنیتــی قابــل پیادهســازی اســت.

بهعبارتدیگــر طبقهبنــدی مؤلفههــای امنیتــی درواقــع
پاســخ بــه دغدغههــا یــا همــان چالشهــای امنیتــی از

طریــق ارائ ـهی راهــکار امنیتــی متناســب اســت.

1. Hypervisor
2. Security Assertion Markup Language
3. eXtensible Access Control Markup Language
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 .6جداســازي نرمافــزار :4ايــن بخــش بــه تهديــدات مرتبــط

 .1گــردآوری مجموعــهی کامــل مؤلفههــای امنیتــی
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کاربــر اســت.

بــرای مقابلــه بــا مخاطــرات امنیتــی پذیرفتهشــده اســت.

مجــازي ،تصاويــر ماشــين مجــازي و حفاظــت از ســمت

اطالعــات بهعنــوان یــک راهــکار جامــع مدیریتــی و فنــی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مــواردي چــون امنيــت ابرناظــر ،1حفاظــت شــبكهی

همانطــور کــه قبــ ً
ا بیــان شــد نظــام مدیریــت امنیــت

سرویسهای
پشتیبان عملیات
کسبوکار

 .2پایش امنیت

 .3سرویسهای حفاظت از زیرساخت

 .1امنیت منابع انسانی

 .4حفاظت از دادهها

 .2تحویل سرویس

 .3پشتیبانی سرویس

 .1عملیات فناوری اطالعات

 .4انطباق

 .3خط مشیها و استانداردها

.1حاکمیت

 .2مدیریت ریسک

 .2سکوی ارائه

 .1نوع سرویس

 .3اتصال و یکپارچهسازی

 .1فرایند توسعه

 .2چرخهی حیات دانش امنیتی

 .1سرویسهای دایرکتوری کاربر
 .2مدیریت دادههای پایش امنیتی
 .3مدیریت دادههای تحویل سرویس
 .4مدیریت دادههای حاکمیت داده
.5مدیریت دادههای مدیریت ریسک
 .6مدیریت دادههای ITOS
.7مدیریت دادههای BOSS
 .8سرویسهای گزارشدهی

 .3زیرساخت مدیریت حقوق ویژه
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 .1سرویسهای زیرساخت داخلی

شکل  :4دستهبندی مؤلفههای امنیتی رایانش ابری

4ـ1ـ )1حــوزهی ســرویسهای پشــتیبان عملیــات

کســبوکار

1

الــف) عملیــات فنــاوری اطالعــات :عملیــات فنــاوری
اطالعــات ،ســاختار ســازمانی ،الزامــات مهارتــی واحــد

ایــن حــوزه ،جنبههــا و موضوعاتــی از قبیــل منابــع انســانی،

فنــاوری اطالعــات و رویههــای مدیریــت عملیــات را تعریــف

میگیــرد .مؤلفههــای ایــن حــوزه عبارتانــد از:

اطالعــات و زیرســاخت مرتبــط بــا آن را داشــته باشــد .ایــن

پايــش امنيــت ،اطمينــان از عملكــرد زيرســاخت را در نظــر

میکنــد تــا ســازمان توانایــی مدیریــت عملیــات فنــاوری

الــف) امنیــت منابــع انســانی :اغلــب حــوادث و نقضهــای

عملیــات بایــد همســو بــا راهبــرد ســازمان باشــد،

راهنماییهــای کاربــران رخ میدهــد .ایــن قابلیــت

ضــروری بــرای برقــراری ســرویسهای بــدون وقفــه
ســروکار دارد .ســرویسهای ایــن حــوزه معمــوالً شــامل

مــوارد مرتبــط بــا کارکنــان و اشــخاص ثالــث همــکار بــا

مثــل مدیریــت دســترسپذیری ،مدیریــت ســطح ســرویس،

ب) پایــش امنیــت :رویــداد نــگاری وقایــع و تحلیــل آنهــا،

پ) پشــتیبانی ســرویس :پشــتیبانی ســرویس روی دغدغهی

دســته قــرار دارنــد.

ســرویسهای موردنیــاز تمرکــز دارد.

امنیتــی بهدلیــل عــدم وجــود کنتــرل ،آگاهــی و
بهمنظــور حصــول اطمینــان از وجــود فراینــد رســمی،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .2سرویسهای زیرساخت مجازی
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عملیات و پشتیبانی
فناوری اطالعات

حاکمیت ،مدیریت
ریسک و انطباق

سرویسهای ارائه

سرویسهای برنامه
کاربردی

سرویسهای
اطالعاتی

سرویسهای
زیرساخت

ب) تحویــل ســرویس :تحویــل ســرویس بــا فناوریهــای

روشهــای اجرایــی ،گزینــش مناســب کارکنــان و ســایر

آنهایــی میشــوند کــه بــرای کارکنــان مناســب هســتند

ســازمان ایجادشــده اســت.

تــداوم ســرویس و مدیریــت ظرفیــت،

پایــش پایگاههــای داده و برنامههــای کاربــردی در ایــن

اصلــی کاربــران یعنــی اطمینــان از دسترســی بهموقــع بــه

پ) ســرویسهای حفاظــت از زیرســاخت :ســرور ،نقطــهی

ت) حفاظــت از دادههــا :در عصــر اطالعــات ،داده یــک دارایی

انتهایــی ،2شــبکه و الیــهی برنامههــای کاربــردی را امــن
میســازد.

4ـ1ـ )2حوزهی عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

3

ایــن حــوزه ،همــان واحــد فنــاوری اطالعــات ســازمان
اســت کــه مســئول دریافــت ،ثبــت و رفــع مشــکالت

عملیــات فنــاوری اطالعــات اســت .مؤلفههــای ایــن حــوزه
عبارتانــد از:

اســت؛ امــا بیشــتر دادههــا تــا زمانیکــه محافظتشــده

باشــند ،دارای ارزش هســتند .حفاظــت از داده بایــد
شــامل همــه مراحــل چرخــهی عمــر داده ،انــواع داده و

وضعیتهــای مختلــف باشــند.

4ـ1ـ )3حوزهی حاكميت ،مدیریت مخاطرات و انطباق

ایــن حــوزه شــامل برنامــهی امنیــت اطالعــات ســازمان

بهمنظــور محافظــت از داراییهــا و کشــف ،ارزیابــی و
1. Business Operation Support Services-BOSS
2. End-point
3. Information Technology Operation & Support-ITOS

پایــش مخاطــرات اطالعــات ســازمان اســت .مؤلفههــای

قابلحمــل یــا تجهیــزات دارای کاربــرد خــاص تمرکــز

الــف) حاکمیــت :فعالیتهایــی ازجملــه حاکمیــت

اســتفاده میکنــد ،متفــاوت اســت.

اطمینــان از قابلقبــول بــودن آن ،سياســتگذاريهاي

شــامل قوانیــن و فرایندهــای پشــت واســط کاربــری اســت

ایــن حــوزه عبارتانــد از:

ســازمانی ،مدیریــت ســطح بلــوغ امنیتــی ســازمان و

كالن و اطمينــان از يكپارچگــي خطمشــیها و رويههــاي
امنيتــي در ايــن حــوزه قــرار ميگيــرد.

ب) مديريــت مخاطــرات :مدیریــت مخاطــرات ســازمان،

جــز مراحــل ارزیابــی مخاطــرات ســازمان اســت در ایــن
بخــش قــرار دارد.

پ) خطمشــیها و اســتانداردها :خطمشــیهای امنیتــی از
الزامــات مبتنــی بــر مخاطــرات کس ـبوکار بهدس ـتآمده و

در ســطوح مختلــف ازجملــه خطمشــی امنیــت اطالعــات،

خطمشــی امنیــت فیزیکــی ،خطمشــی تــداوم کس ـبوکار،
خطمشــیهای امنیــت زیرســاخت ،خطمشــیهای

امنیــت برنامههــای کاربــردی و خطمشــی مدیریــت
مخاطــرات عملیاتــی کس ـبوکار وجــود دارنــد.

انطبــاق و برنامهریــزی بــرای رفــع مــوارد عــدم انطبــاق بــا
الزامــات قانونــی ،مقرراتــي و قــراردادی اســت.
4ـ1ـ )4حوزهی سرویسهای ارائه

ســرویس تراکنــش پرداخــت صورتحســاب اســت کــه
مقــدار وجــه را از حســاب کاربــر کســر و بهحســاب گیرنــده
اضافــه میکنــد .همچنیــن ایــن ســرویسها فرایندهــای

توســعهی برنامــهی کاربــردی را نیــز شــامل میشــود.

ســرویسهای ایــن حــوزه عبارتانــد از:

الــف) فراینــد توســعه :فراینــد توســعه بایــد چالشهــای
امنیتــی را حیــن ســاخت راهــکار لحــاظ کننــد .ایــن کار

میتوانــد بــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد مرورگــر کــد
منبــع کــه درزهــای امنیتــی را نشــان میدهــد یــا مرورگــر

آســیبپذیری برنامههــای وب کــه مقاومــت برنامــه در

برابــر حمــات متــداول هکرهــا را نمایــش میدهــد ،انجــام
شــود.
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ب) چرخــهی حیــات دانــش امنیتــی :بــرای ســاخت

برنامههــای کاربــردی امــن ،تیــم توســعه بایــد بــه
اطالعــات جدیــد و آخریــن تهدیــدات و شــاخصهای
مناســب آگاهــی داشــته باشــد.

محلــی اســت کــه کاربــر نهایــی بــا یــک راهــکار فنــاوری

پ) اتصــال و يكپارچهســازي :واســطهای برنامهنویســی،

حــوزه عبارتانــد از:

و زبــان مشــترك بــراي انتقــال دادهی معنــادار بيــن دو

اطالعــات تعامــل برقــرار میکنــد .ســرويسهاي ایــن

الــف) نــوع ســرویس :الزامــات امنیتــی بــرای ایــن حــوزه

براســاس نــوع کاربــر و نــوع ســرویس تغییــر میکنــد.
بــرای مثــال یــک وبســایت تجــارت الکترونیکــی

چالشهــای امنیتــی متفاوتــی نســبت بــه ســایت شــبکهی

اجتماعــی دارد .نــوع ســرویس روی ایــن قبیــل چالشهــای

امنیتــی تمرکــز دارد کــه براســاس نــوع کاربــر و نــوع
ســرویس متفــاوت هســتند.

ب) ســکوی ارائــه :ســرویسهای ســكوي ارائــه روی انــواع
مختلــف نقــاط انتهایــی کــه کاربــر در تعامــل بــا راهــکار

اســتفاده میکنــد از قبیــل تجهیــزات ســیار ،تجهیــزات

ميانافزارهــاي یکپارچهســاز و مكانيزمهــا ،پروتكلهــا

برنامــهی كاربــردي در ايــن بخــش قــرار دارنــد.
4ـ1ـ )6حوزهی سرویسهای اطالعاتی

1

یکــی از نقــاط قابلتوجــه در ســازمانها ،حجــم دادههــای
تولیدشــده در ســازمان شــامل دادههــای افزونــه و تكــراري

اســت .همــه ایــن دادههــا بایــد بــه اطالعــات مفیــدی
تبدیــل گردنــد تــا مالــکان داراییهــا بتواننــد اولویتبنــدی

و مدیریــت مخاطــرات حــوزهی خــود را انجــام دهنــد .ایــن
حــوزهی اســتخراج ،تبدیــل و بارگــذاری اطالعــات را در یک
مــدل دادهی مشــترک مدیریــت میکنــد.
4ـ1ـ )7حوزهی سرویسهای زیرساخت

1. Information Services

ارائهی الگوی پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطالعات

ت) انطبــاق :تمرکــز ایــن قابلیــت در ردیابــی و اثبــات

کــه دادههــا را دســتکاری میکنــد و تعامــات کاربــر
را انجــام میدهــد .مثــ ً
ا در یــک بانــک آنالیــن ،ایــن
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و همچنیــن مدیریــت تهدیــدات و آســیبپذیریها کــه

4ـ1ـ )5حوزهی سرویسهای برنامهی کاربردی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مدیریــت مخاطــرات باقیمانــده و پایــش وضعیــت آنهــا

دارد .الزامــات امنیتــی برحســب نــوع دســتگاهی کــه کاربــر

حــوزهی ســرویسهای زیرســاخت ،قابلیتهــای اصلــی

اخــذ نظــرات خبــرگان در خصــوص الگــوی ارائهشــده ،از

میکنــد .ایــن الیـهای از ســرویس اســت کــه از برنامههــای

فراینــدی ســاختاریافته بــرای جمــعآوری و طبقهبنــدی

بــرای پشــتیبانی الیههــای باالتــر معمــاری را فراهــم
کاربــردی ابــر پشــتیبانی کــرده و بیشــتر کاربــران میتواننــد
آن را ببیننــد .ایــن ســطح از ماشــینهای مجــازی،

برنامههــای کاربــردی و پایگاههــای داده تشکیلشــده
اســت .ســرویسهای ایــن حــوزه عبارتانــد از:

ارائهی الگوی پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطالعات
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اســت کــه از طریــق توزیــع پرســشنامههایی در بیــن

ایــن افــراد و بازخــورد کنترلشــدهی پاســخها و نظــرات
دریافتــی صــورت میگیــرد .يكــي از داليــل انتخــاب ايــن

ازآنجاکــه تعــداد متخصصــان و كارشناســان در دســترس

پشــتیبانی ســرویسهای مجــازی اســت .گرچــه ایــن

ميتوانــد روش مناســبي بــراي اخــذ نظــرات باشــد.

ســرویسها از دیــد کاربــر پنهــان هســتند ولــی پایــه و

اســاس عملیــات امــن و قابلاطمینــان هســتند.

ب) ســرویسهای زیرســاخت مجــازی :ســرویسهای

مجــازی ســازی در ایــن حــوزه قــرار میگیرنــد .بعنــوان
مثــال تصاویــر نرمافزارهــا بــرای ســرورهای مجــازی کــه

در ســکوی مجازیشــده روی ســرور فیزیکــی میزبانــی

میشــوند ،بایــد بهصــورت امــن ســاخته و مدیریــت شــوند.

روش ،وابســتهنبودن ايــن روش بــه تعــداد خبــرگان اســت.

در حــوزهی موردپژوهــش زيــاد نيســت ،لــذا روش دلفــي
مراحــل انجامشــده بــراي اخــذ نظــرات خبــرگان

عبارتانــد

از:

گام اول :ابــزاري کــه بــراي جمـعآوری دادهها مورداســتفاده
قــرار ميگيــرد ،در مرحلــهی نخســت بايــد از روايــي

1

برخــوردار باشــد .روایــي بديــن معناســت کــه روش يــا
ابــزار بهکاررفتــه تــا چــه حــدي قــادر اســت خصوصيــت

موردنظــر را درســت اندازهگيــري كنــد .بــراي اطمينــان از

پ) زیرســاخت مدیریــت حقــوق ویــژه :ایــن زیرســاخت

روایــی ،ســؤاالت پرســشنامه توســط دو نفــر از خبــرگان

موردنیــاز بــرای اجــرای وظایــف و مسئولیتهایشــان را

گام دوم :در مرحلــهی دوم ســند معمــاري بيــن  10نفــر

تضمیــن میکنــد کــه کاربــران دسترســی و حقــوق
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

دانــش موجــود در نــزد گروهــی از کارشناســان و خبــرگان

الــف) ســرویسهای زیرســاخت داخلــی :ســرویسهای
زیرســاخت داخلــی عمدتـاً مرتبــط بــا داراییهــای فیزیکــی

مورداســتفاده توســط تأمینکننــدهی ســرویس ابــری بــرای
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روش دلفــي و ابــزار پرسـشنامه اســتفاده شــد .روش دلفــی

بــا اســتفاده از مکانیزمهــای مدیریــت دسترســی و هویــت
از قبیــل مدیریــت هویــت ،ســرویسهای احــراز هویــت،
ســرویسهای صــدور مجــوز و مدیریــت کاربردهــای خــاص

دارا هســتند.

بررســي و اصــاح شــد.

خبــره توزیعشــده و نظــرات بهصــورت ناشــناس و بــدون
ارتبــاط بــا يكديگــر در قالــب پرســشنامه و همچنيــن

نظــرات آزاد اخذشــده و نظــرات داراي تناقــض بــا تعامــل
بــه اجمــاع رســيد و پیشــنهادها در الگــو لحــاظ شــد.

در مرحلــه دوم ،نگاشــت بیــن مؤلفههــای امنیتــی و

گام ســوم :در ايــن گام ،در جلســهی مشــترك بــا حضــور

ایــن منظــور بــا توجــه بــه ماهیــت هــر مؤلفــه ،همــهی

در قالــب پرســشنامه نهايــي اخــذ و تحلیلشــده اســت.

کنترلهــای اســتاندارد موردنظــر برقرارشــده اســت .بــه
 355مؤلفــهی امنیتــی بــه کنتــرل امنیتــی ضمیمــهی
(الــف) اســتاندارد ،نگاشــت شــدهاند .جــدول ( )4نگاشــت
مؤلفههــای ســطح اول و ســطح دوم بــه کنترلهــای

امنیتــی اســتاندارد مذکــور را نشــان میدهــد.

همــهی خبــرگان ،الگــویاصالحشــده تبييــن و نظــرات

ابــزار مورداســتفاده عــاوه بــر روایــی ،بایــد پايايــي 2داشــته
باشــند .پايايــي قابليــت تكــرار روش يــا ابــزار اندازهگيــري

اســت.

متداولتریــن روش بــرای اثبــات پایایــی ،محاســبهی

4ـ )2نظــر خبــرگان در خصــوص جامعیــت و عملیاتــی

ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســت .هرقــدر شــاخص آلفــاي

بهمنظــور صحهگــذاری رونــد طیشــده در تحقیــق و

بيــن ســؤاالت بيشــتر و درنتیجــهی پرســشها همگنتــر

2. Reliability

1. Validity

بــودن الگــو

کرونبــاخ بــه یــک نزدیکتــر باشــد ،همبســتگي درونــي

خواهنــد بــود .کرونبــاخ ضريــب پايايــي  45درصــد را کــم،

75درصــد را متوســط و قابلقبــول و ضريــب  95درصــد را

امنیــت اطالعــات تصــور کــرد ،امــا چنیــن تصــوری

در ايــن تحقيــق بــرای ســؤاالت نهایــی پرســشنامه،

بــه اســتقرار یــک نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات

شــد .خروجــي نرمافــزار  SPSSدر جــدول زیــر نشــان شــده

 ISO/IEC 27001:2013بهعنــوان یــک راهــکار امنیتــی

زيــاد پيشــنهاد کــرده اســت.

ضريــب آلفــاي كرونبــاخ بــا كمــك نرمافــزار  SPSSمحاســبه
اســت.

در محیــط رایانــش ابــری ممکــن نیســت .لــذا توجــه

براســاس تجربههــای برتــر ذکرشــده در اســتاندارد

اجتنابناپذیــر اســت .در ایــن تحقیــق تــاش شــد

تــا پیادهســازی نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات در

Reliability Statistics
7

.813

بــا توجــه بــه نتايــج بهدســتآمده ،الگــوی ارائهشــده
بهدرســتی طرحریزیشــده و ضمــن جامعبــودن،

بــه ســازمان در پیادهســازی نظــام مدیریــت امنیــت

اطالعــات کمــک میکنــد .همچنیــن همــهی خبــرگان
موضــوع ،در ایــن زمینــه توافــق داشــتند کــه تمامــی

الزامــات نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات ذکرشــده

در اســتاندارد  ISO/IEC 27001:2013و همچنیــن

بخــش عمــدهای از اصــول و راهنماییهــای بیانشــده

در اســتاندارد  ISO/IEC 27002:2013بــا نــگاه بــه
ایــن الگــو بیانشــده اســت.

در تحلیــل پرس ـشنامه كمتريــن درصــد مطلــوب (پنــج

نفــر موافــق ،چهــار نفــر ممتنــع و یــک نفــر مخالــف)
مربــوط بــه مانعبــودن مؤلفههــای امنيتــي اســت كــه

بهعلــت تعــداد زيــاد مؤلفههــا ،صحهگــذاري آنهــا
توســط خبــرگان بــا تأمــل انجامشــده اســت.

 )5نتیجهگیری
امنیــت در رایانــش ابــری از چالشهــای مهمــی
اســت کــه ابعــاد حلنشــدهی بســیاری دارد .تنــوع

فناوریهــای موجــود در محیــط رایانــش ابــری و

نیازمندیهــای متعــدد امنیتــی مطــرح در آن ،مقولــهی
امنیــت را بــه موضوعــی اساســی و اثرگــذار در رشــد و

توســعه ایــن محیــط تبدیــل کــرده اســت.

شــاید بتــوان اســتقرار و کنتــرل امنیــت در یــک

ســازمان کوچــک را بــدون پیادهســازی نظــام مدیریــت

بــه ایــن منظــور ابتــدا مجموعــهی کاملــی از 355

مؤلفــهی امنیتــی شناســایی و در هفــت گــروه و ســه

ســطح دســتهبندی شــد .ســطوح پایینتــر بــه راهــکار
عملیاتــی و ســطوح باالتــر بــه مفهــوم چالــش امنیتــی

نزدیکتــر هســتند .ســپس نگاشــت بیــن مؤلفههــای
امنیتــی ســطح اول و دوم بــا حوزههــا و اهــداف

کنترلــی ذکرشــده در ضمیم ـهی (الــف) اســتاندارد ISO/

 IEC 27001:2013برقــرار شــد.

مطابــق بــا نگاشــت انجامشــده و نظــر خبــرگان

موضــوع ،الگــوی ارائهشــده تضمیــن میکنــد کــه

امنیــت در محیــط رایانــش ابــری تحــت کنتــرل

بــوده و درصورتیکــه بهطــور کامــل پیادهســازی
شــود ،تمامــی حوزههــای کنترلــی ذکرشــده در نظــام

مدیریــت امنیــت اطالعــات بــرآورده خواهــد شــد.
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راهنماییهــای تکمیلــی ســند  ISO/IEC CD 27017در

شــود.
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جدول 5ـ : 3ضريب آلفاي كرونباخ

اطمینــان ازلحاظشــدن همــه جنبههــای امنیــت ارائــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

N of Items

Cronbach’s Alpha

محیــط رایانــش ابــری ،بهعنــوان یــک راهــکار بــرای
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مؤلفهی امنیتی سطح باال

حوزه

 انطباق18الف ـ

مدیریت انطباق

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 ارتباط با تأمینکنندگان15الف ـ

مدیریت تأمینکنندگان

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الف ـ

قراردادها

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الف ـ

E-Discovery

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 مدیریت حوادث امنیت اطالعات16الفـ

آمادهسازی قانونی پاسخگویی حوادث

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

طرحریزی ممیزی

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

ممیزیهای مستقل

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

ممیزیهای شخص ثالث

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

ممیزیهای داخلی

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

نگاشت رگوالتوری سیستمهای اطالعاتی

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

به روز نگهداشتن مجوزها و تعامالت با شركا

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

حفاظت از مالکیت فکری

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

آزمون انطباق

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

Forensic تحلیل

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت

 انطباق18الفـ

مدیریت ممیزی

انطباق

 مدیریت ریسک و انطباق،حاکمیت
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11. Archer, J, et al, Quick guide to the Reference Architecture (TCI-RA). Cloud-Security Alliance-CSA, 2011.

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

حاكميت

حاکمیت داده

الفـ 5خطمشيهای امنيت اطالعات

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

مدیریت ریسک فناوری اطالعات

الفـ 18انطباق

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

داشبورد ریسک

الف ـ 18انطباق

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

مدیریت آسیبپذیری

الف ـ 12امنیت عملیات

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

آزمون نفوذ

الف ـ 12امنیت عملیات

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

مدیریت تهدیدات

الفـ 12امنیت عملیات

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

مدیریت ریسکهای باقیمانده

الفـ 18انطباق

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

کمیته ریسک عملیاتی

الف ـ 18انطباق

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

مدیریت بحران

الف ـ 18انطباق

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

تداوم کسبوکار

الف ـ 17جنبههای امنیت اطالعات در
مدیریت تداوم کسبوکار

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

شاخصهای ریسک کلیدی

الفـ 18انطباق

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

چارچوب مدیریت ریسک

الفـ 18انطباق

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

مديريت ريسك

مدیریت ریسک مستقل

الفـ 18انطباق

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

خطمشیها و استانداردها

خط مبنای امنیت عملیاتی

الفـ 5خطمشيهای امنيت اطالعات

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

خطمشیها و استانداردها

راهنماهای شغلي

الفـ 7امنیت منابع انسانی

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

خطمشیها و استانداردها

آگاهیرسانی برای هر نقش

الفـ 7امنیت منابع انسانی

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

خطمشیها و استانداردها

خطمشیهای امنیت اطالعات

الف ـ 5خطمشيهای امنيت اطالعات

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

خطمشیها و استانداردها

استانداردهای امنیتی فنی

الف ـ 5خطمشيهای امنيت اطالعات

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

خطمشیها و استانداردها

خطمشی طبقهبندی داراییها /داده

الفـ 5خطمشيهای امنيت اطالعات

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

خطمشیها و استانداردها

ارتباط و تعامل با رگوالتوری و تجربیات برتر

الف ـ 6سازمان امنيت اطالعات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مدیریت حقوق ویژه

مدیریت هویت

الف ـ 9کنترل دسترسی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مدیریت حقوق ویژه

سرویسهای احراز هویت

الف ـ 9کنترل دسترسی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مدیریت حقوق ویژه

سرویسهای صدور مجوز

الف ـ 9کنترل دسترسی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مدیریت حقوق ویژه

مدیریت کاربردهای خاص

الف ـ 9کنترل دسترسی

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

سرویسهای حفاظت از زیرساخت

سرور

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

سرویسهای حفاظت از زیرساخت

نقاط انتهایی

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

سرویسهای حفاظت از زیرساخت

برنامهی کاربردی

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

سرویسهای حفاظت از زیرساخت

شبکه

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

امنیت منابع انسانی

خاتمهی استخدام کارکنان

الفـ 7امنیت منابع انسانی

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

امنیت منابع انسانی

توافقنامهی استخدام

الفـ 7امنیت منابع انسانی

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

امنیت منابع انسانی

گزینش و بررسی سابقه کارکنان

الفـ 7امنیت منابع انسانی

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

امنیت منابع انسانی

نقشها و مسئولیتها

الفـ 7امنیت منابع انسانی

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

امنیت منابع انسانی

توصیف و شرح شغل

الفـ 7امنیت منابع انسانی

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

امنیت منابع انسانی

آگاهی کارکنان

الفـ 7امنیت منابع انسانی

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

امنیت منابع انسانی

آیین کار کارکنان

الفـ 7امنیت منابع انسانی

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

پلت فرم مديريت رويدادها و اطالعات امنيتي()SIEM

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

رویداد کاوی

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

پایش پایگاه داده

الفـ 12امنیت عملیات
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حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

حاكميت

آموزش و آگاهی رسانی فنی

الف ـ 7امنیت منابع انسانی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

حاکمیت ،مدیریت ریسک و انطباق

حاكميت

مدیریت خطمشی

الفـ 5خطمشيهای امنيت اطالعات
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مؤلفهی امنیتی سطح متوسط

حوزهی کنترلی ISO/IEC 27001:2013

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

پایش برنامههای کاربردی Honey Pot

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

پایش نقطهی انتهایی

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

وابستگی رویدادها

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

پایش ابر

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

رویدادنگاری ایمیل

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

جاسوسي سايبري

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

مديريت تهديدات

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

پورتال مركز عمليات امنيت ()SOC

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

سرویسهای امنیت (برونسپاری شده) مدیریتشده

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

پایگاه دانش

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

محافظت از اعتبار و برند

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

Anti-Phishing

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

دفاع داخل شبكهی زمان واقعي ـ پروتكل

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

خودكار امنيت محتوي ()SCAP

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای پشتیبان عملیات کسبوکار

پایش امنیت

الگوي رفتاري كاربر

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

حفاظت از دادهها

مدیریت چرخهی عمر داده

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

حفاظت از دادهها

جلوگیری از نشت داده

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

حفاظت از دادهها

حفاظت از حق مالکیت فکری

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

حفاظت از دادهها

سرویسهای رمزنگاری

الفـ 10رمزنگاری

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

عملیات فناوری اطالعات

طرح بازگشت از حادثه

الفـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

عملیات فناوری اطالعات

طرح بازگشت از حادثه

الفـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

عملیات فناوری اطالعات

حاکمیت فناوری اطالعات

الفـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

عملیات فناوری اطالعات

مدیریت منابع

الفـ 8مدیریت دارایی

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

عملیات فناوری اطالعات

دفتر مديريت پروژه

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

تحویل سرویس

مدیریت سطح سرویس

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

تحویل سرویس

تحلیل بازگشتپذیری فناوری اطالعات

الفـ 17جنبههای امنیت اطالعات در مدیریت تداوم
کسبوکار

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

تحویل سرویس

مدیریت داراییها

الفـ 8مدیریت دارایی

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

تحویل سرویس

پایش عملکرد برنامههای کاربردی

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

پشتیبانی سرویس

مدیریت پیکربندی

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

پشتیبانی سرویس

مدیریت حوادث

الفـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

پشتیبانی سرویس

مدیریت مسئله

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

پشتیبانی سرویس

مدیریت دانش

الفـ 12امنیت عملیات

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

پشتیبانی سرویس

مدیریت تغییرات

الفـ 14اکتساب،توسعه و نگهداری سامانه

عملیات و پشتیبانی فناوری اطالعات

پشتیبانی سرویس

مدیریت Release

الفـ 14اکتساب،توسعه و نگهداری سامانه

سرویسهای ارائه

نوع سرویس

سکوی سرویس مصرفکننده

الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای ارائه

نوع سرویس

سکوی سرویس سازمانی

الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای ارائه

سکوی ارائه

نقاط انتهایی

الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای ارائه

سکوی ارائه

نقاط انتهایی

الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای ارائه

سکوی ارائه

)Speech Recognition(IVR

الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای ارائه

سکوی ارائه

)Handwriting(ICR

الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای برنامه کاربردی

اتصال و يكپارچهسازي

واسطهای برنامهنویسی

الفـ 14اکتساب،توسعه و نگهداری سامانه

سرویسهای برنامه کاربردی

چرخه حیات دانش امنیتی

الگوهای طراحی امنیت

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای برنامه کاربردی

چرخه حیات دانش امنیتی

الگوهای حمله

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای برنامه کاربردی

چرخه حیات دانش امنیتی

نمونه کدها

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای برنامه کاربردی

چرخه حیات دانش امنیتی

چارچوب امنیت برنامه کاربردیACEGI-

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای برنامه کاربردی

اتصال و يكپارچهسازي

یکپارچهسازی میانافزارها

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای برنامه کاربردی

اتصال و يكپارچهسازي

برقراری اتصال و تحویل

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای برنامه کاربردی

اتصال و يكپارچهسازي

انتزاع (زبان ارتباطي مشترك)

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای برنامه کاربردی

فرایندهای توسعه

تضمین کیفیت نرمافزار

الفـ 14اکتساب،توسعه و نگهداری سامانه

سرویسهای برنامه کاربردی

فرایندهای توسعه

امنیت مرور کد

الفـ 14اکتساب،توسعه و نگهداری سامانه

سرویسهای برنامه کاربردی

فرایندهای توسعه

پویش آسیبپذیری برنامه کاربردی

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای برنامه کاربردی

فرایندهای توسعه

آزمون استرس و حجم كاري قابل بارگذاري

الفـ 12امنیت عملیات

سرویسهای اطالعاتی

مديريت دادههاي امنیتی تولید شده

حفظ سوابق

الفـ 18انطباق

سرویسهای اطالعاتی

سرویسهای گزارش دهی

داشبورت داشبورد

الفـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات

سرویسهای اطالعاتی

سرویسهای گزارش دهی

دادهکاوی

الفـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات

سرویسهای اطالعاتی

سرویسهای گزارش دهی

ابزارهای گزارشگیری

الفـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات

سرویسهای اطالعاتی

سرویسهای گزارش دهی

هوش کسبوکار

الفـ 16مدیریت حوادث امنیت اطالعات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

امنیت تجهیزات

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

مدیریت ریسک محیطی

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

سرویسهای ذخیرهسازی

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

سرویسهای شبکه

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی
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سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

سرویسهای شبکه

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

نگهداری تجهیزات

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

سرورها

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

نقاط انتهایی

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت داخلی

سرویسهای دسترسپذیری

الفـ 11امنیت فیزیکی و محیطی

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

مجازیسازی كالينت و دسك تاپ

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

مجازیسازی برنامه کاربردی

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

فضای کاری مجازی

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات

ارائهی الگوی پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطالعات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

مجازیسازی ذخیرهسازی

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

مجازیسازی سرور

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

شبکه

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

مجازیسازی پایگاه داده

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

مجازیسازی تجهیزات موبایل

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات

سرویسهای زیرساخت

زیرساخت مجازی

مجازیسازی کارت هوشمند

الفـ 12امنیت عملیات /الفـ 13امنیت ارتباطات
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