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با توجه به نقش اطالعات به عنوان کاالی با ارزش در تجارت امروز ،لزوم حفاظت از آن ضروری به
نظر می رسد .برای دستیابی به این هدف هر شرکت بسته به سطح اطالعات (از نظر ارزش
اقتصادی یا امنیتی آن) نیازمند به طراحی سیستم مدیریت امنیت اطالعات است تا از این طریق
بتواند از سرمایه های اطالعاتی خود حفاطت نماید .بالطبع ،شرکتهای دولتی نیز نه تنها از این
قاعده مستثنی نیستند ،بلکه بیش از سایر شرکتها ،نیازمند توجه به مقوله امنیت اطالعات هستند.
در شرکت نفت ،اهمیت حفاظت از منابع اطالعاتی بیش از بنگاههای اقتصادی می باشد .در این
شرکت ،اطالعاتی وجود دارد که از جنبه های سیاسی و استراتژیک ،دارای اهمیت فوق العاده و
بعضأ حیاتی هستند و از اینرو ،انتشار یا سوء استفاده از چنین اطالعاتی ،نه تنها از نظر اقتصادی
زیان بار خواهد بود ،بلکه تبعات منفی سیاسی ،اجتماعی و نظامی بسیار وسیعی برای کل کشور
بهمراه خواهد داشت.
با گسترش شبکه های کامپیوتری و مجهز شدن شرکتها به اینگونه شبکه ها ،محافظت مناسب از
امنیت اطالعات موجود در شبکه ها بسیار مهم می باشد.
برای این منظور الزم است هر شرکت بر اساس یک متدولوژی مشخص ،ضمن تهیه طرح ها و
برنامه های امنیتی مورد نیاز  ،تشکیالت الزم جهت ایجاد و تداوم امنیت اطالعات خود را نیز ایجاد
نماید.

یکی از مهم ترین استاندارد های موجود ،استاندارد مدیریتی  ISO/IEC 17799می باشد .این
استاندارد در حال حاضر بصورت فراگیر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از
شرکتهای معتبر تالش می کنند که ضمن پیاده سازی این استاندارد ،از مراکز صدور گواهی
تأییدیه مبتنی بر اجرای موفقیت آمیز آنرا نیز کسب نمایند.
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مطابق این استاندارد ،امنیت یک فرآیند یکباره نیست ،بلکه یک فرآیند مداوم است که بایستی
دائمأ تکرار گردد.
چرخه امن سازی یا استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ،ISMSشامل چهار مرحله Plan-
 (PDCA) Do-Check-Actبوده و بر اساس استانداردهای مطرح این حوزه مطابق شکل زیر
است:

شکل  :1مدل  PDCAبکار گرفته شده مطابق فرآیندهای ISMS

خروجی فاز اول استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات یعنی فاز طراحی ) ،(Planطرح جامع
امنیت اطالعات می باشد.
این طرح پس از تهیه بررسی و تحلیل شده و به تأیید بخشهای مختلف در صنعت خواهد رسید.
سپس در فاز دوم استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات یعنی فاز اجرا  Doطرح ،آماده شده
اجرا خواهد گردید .الزم به ذکر است برای تکمیل این چرخه و استمرار آن الزم است پس از اتمام
فاز دوم ،کلیه موارد و راهکارهایی از طرح جامع امنیت اطالعات که مربوط به فازهای بررسی
 Checkو عمل  Actمی باشد ،کامأل و با دقت توسط شرکت بکار گرفته شده و استمرار داشته
باشند.
طرح جامع امنیت شبکه:
طرح جامع امنیت شبکه به عنوان مهمترین بخش طرح جامع امنیت اطالعات و مبتنی بر مدل
دفاع از عمق یا دفاع چند الیه می باشد .در این مدل ،اقدامات امنیتی در پنج الیه مختلف ارائه می
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گردد .این الیه ها از این قرارند:
 .1امنیت پیرامونی شبکه
 .2امنیت داخلی شبکه
 .3امنیت میزبانها
 .4امنیت برنامه های کاربردی
 .5امنیت داده ها
نهایتأ راهکارهای امنیتی بمنظور امن سازی هر الیه شبکه با توجه به مدل امنیت چند الیه ،در سه
بخش تجهیزات و ابزارهای امنیتی مورد نیاز ،تنظیمات و پیکربندیهای امنیتی و روالها و
رویه های امنیتی ،بایستی ارائه شود.

