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فناوری اطالعات

تحلیل ریسک زیر ساخت های سیستم اطالعاتی حسابداری
صابرشعری/فاطمه ابوالحسن تاش
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ریسک تحلیل 
زیرساختهای
اطالعاتی سیستم

حسابداری
ترجمه و گردآوری: صابر شعری1/ فاطمه ابوالحسن تاش2

1-عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
2-دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه عالمه طباطبایی

ــت. در  ــته اس ــاخت هایش وابس ــات و زیرس ــاوری اطالع ــه فن ــاًل ب ــی کام ــت مل ــاد و امنی  اقتص
ــه عنــوان  ــت، یعنــی سیســتمی کــه اساســُا ب مرکــز زیرســاخت های اطالعاتــی، جامعــه، به اینترن
میدانــی پژوهشــی بــرای محققــان طراحــی شــده اســت، اتــکا می کننــد. اســتفاده از شــبکه ها و 
سیســتم های ارتباطــی ممکــن اســت بــه وضعیــت پرخطــری بینجامد کــه اثــرات نامطلوبــی از جمله 
از کارافتادگــی سیســتم های ارتباطــی، از دســت دادن داده هــا یــا تصمیم گیــری نادرســت را  ایجــاد 
کنــد.  ایــن مقالــه، ریســک های سیســتم اطالعاتــی حســابداری در شــرکت های مــدرن را از منظــر 
مدرن ســازی حســابداری، بــا پیشــینه ی بــه کارگیــری فناوری هــای جدیــد اطالعاتــی کــه هدفــش 
یکپارچــه ســازی و جهانــی ســازی کــه مختــص جامعــه و دانــش اطالعاتــی اســت، تحلیــل می کند.
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پـدیـده هـــای  اخیـــر  دهــه هـــای  در   
جهانی ســـازی، همبســـتگی و تعامـــل در 
ــرار داده  ــورد توجــه ق ــط اقتصــادی را م محی
اســت. هــر رویــدادی در هــر نقطــه ای از 
دنیـــا ، اثــری کوچــک یــا بــزرگ بــر محیــط 
اقتصــادی پیرامونــش دارد. بنابرایــن، هــر 
شــرکتی صــرف نظــر از عملیــات، انــدازه 
و منطقــه عملیاتــی اش، بایــد دوام پذیــری، 
ظرفیــت ارتباطــی و میــزان رســیدن بــه 
اهــداف اقتصــادی و مالــی کــه آن را بیش تــر 
ــه اثبــات  ــرار می دهــد، ب ــت ق در موضــع رقاب

ــاند. برس
 توســـعه و به کارگیـری به روزتریـن فناوری 
اطالعاتــی و ارتباطاتــی باعث ارتقای سیســـتم 
یکپارچـــه ی شـــرکت می شـــود که ذخیــــره 
و دسترســــی و انتقــال اطالعــات را بســــیار 
راحت تـــر و دســترس پذیرتر می ســازد. بــا بــه 
ــرکت ها  ــتم هایی، ش ــن سیس ــری چنی کارگی
قــادر خواهنــد بــود زیرســاخت های اطالعاتــی 
ــا  ــانی ب ــه آس ــه ب ــد ک ــا نهن ــی را بن منعطف
تغییــرات در محیــط و روش فرایندهــا، قابــل 
ــکاران، 2010(. ــند)آندون و هم ــرش باش پذی

 حســـابداری زبـــان رسمی ارتباطات تجاری 
ــی شــرکت  ــی و بیرون اســت کــه نمــای درون
را نشــان می دهــد. هم چنیــن حســابداری 
ــود را  ــرعت خ ــه س ــه ب ــد ک ــادر باش ــد ق بای
بــا محیــط جدیــد تجــاری جهانــی کــه 
تغییــر و تحــوالت مداومــی دارد، ســازگار 
کمــک  بــدون  ســازگاری  ســازد.  ایــن 
ــاخت های  ــی و زیرس ــد اطالعات ــاوری جدی فن
ــتند،  ــات هس ــون اطالع ــه پیرام ــه ای ک رایان
ــبکه ها  ــتفاده از ش ــت. اس ــر نیس ــکان پذی ام
و سسیســتم های ارتباطــی دارای خطــرات 
زیــادی اســت، چراکــه ممکــن اســت اتفاقــات 
کار  از  جملــه  از  نشــده ای  بینــی  پیــش 
ــت  ــی، از دس ــتم های ارتباط ــی سیس افتادگ
دادن داده هــا یــا تصمیم گیــری نادرســت، رخ 

دهد.)آنــدون و تابــارا، 2006(.
 بــه دالیــل زیــر سیســتم حســابداری 
مهم تریــن جــزء سیســتم اطالعاتــی یــک 

گرفتــه می شــود: نظــر  در  شــرکت 
- سیســتم اطالعاتــی حســابداری تنهــا 
سیســتمی اســــت کـــه بــه مدیریـــت و 
اجـــازه  برون ســـازمانی  اســـتفاده کنندگان 
را  شــرکت  کلــی  تصویــر  کــه  می دهـــد 

ببیننــد.
- سیســتم اطالعاتــی حســابداری بــا دیگــر 
زیــر سیســتم های اطالعاتــی اصلــی از جملــه 
بازاریابــی، منابــع انســانی، تحقیــق و توســعه، 
تولیــد و غیــره در ارتبــاط اســت بــه طوری کــه 
ــن  ــط  ای ــده توس ــه ش ــات تهی ــام اطالع تم
زیرسیســتم ها در نهایــت بــه صــورت عبــارت 

ــوند. ــه می ش ــی ارائ مال
- اطالعــات غیرمالــی در حوزه هایــی ماننــد 
ــع انســانی  مســئولیت پذیری اجتماعــی و مناب
ــه در  ــتند ک ــی هس ــات مال ــا اطالع ــراه ب هم
مــورد  تصمیم گیــری  فراینــد  در  نهایــت 

ــد. ــرار می گیرن ــه ق توج
- تعامــل حســابداری بــا دیگر زیرسیســتم ها 
موجــب ارائــه اطالعــات دقیق تــر و بــا ســرعت 

ــردد. ــتفاده کنندگان می گ ــه اس ــر ب بیش ت
ــع  ــه مناب ــی ب ــاخت اطالعات ــارت زیرس  عب
اطالعــات ازجملــه سیســتم های ارتباطاتــی، 
نهادهــا و افــراد متخصــص در ایــن زمینــه 
برمی گــردد. زیرســاخت اطالعاتــی شــرکت، 
زیرســاخت  دفاعــی،  اطالعاتــی  زیرســاخت 
اطالعاتـــی ملـــی و هم چنیــن زیرســاخت 
ــی نمونه هایــی از زیرســاخت ها  اطالعاتــی جهان

هســتند )آنســتاد و همــکاران، 2007(.

2- مهاجمان3 
 خاســتگاه اصلــی ریســک سیســتم های 
ــازمان  ــراد درون س ــابداری، اف ــی حس اطالعات
ــت.  ــی اس ــا طبیع ــره ی ــات غیرمنتظ و اتفاق
ــُا  ــازمان منش ــرون از س ــراد بی ــن، اف هم چنی

بــا اهمیتــی از ریســک هســتند کــه در برخــی 
درون ســازمانی  افــراد  بــه  نســبت  مــوارد 
هم چنیــن  و  دارنــد  بیش تــری  انگیــزه ی 
ــت. ــخت تر اس ــا س ــب آنه ــایی و تعقی شناس

 اغلــب عوامــل زیــر موجــب مســایل امنیتی 
ــابداری  ــی حس ــتم اطالعات ــه سیس ــوط ب مرب

می شــوند:
اعتمــاد  بــا  افــراد،  ایــن  کارمنــدان:    -
ــه سیســتم اطالعاتــی  منصــوب می شــوند و ب
ــان را  ــوع آن ــن موض ــد که ای ــی دارن دسترس
ــتم  ــف سیس ــاط ضع ــه نق ــازد ک ــادر می س ق
می تواننــد  بنابرایــن  بشناســند.  بهتــر  را 
ــرکت  ــرای ش ــه ب ــد ک ــام دهن ــی انج کارهای
می تواننــد  حتــی  یــا  و  باشــد  زیان بــار 

ثبت هــای دیجیتــال را حــذف کننــد.
مســئول  کارمنــدان  مشــاوران/   -
خدمت رســانی بــه سیســتم:  ایــن افــراد، 
سیســتم  حســاس  نقــاط  بــه  به کــرات، 
اطالعاتــی، دسترســی دارنــد که ایــن موضــوع، 
عملیــات  کــه  می ســازد  قــادر  را  آنــان 

بدهنــد. انجــام  را  گســترده ای 
منطــــق  فروشــندگـان/مشـتریـــان:   -
ــق  ــق منط ــه طب ــراد همیش ــن اف اقتصادی ای
در  و  نمی باشــد  کننــده  فروشــنده/عرضه 
برخــی مــوارد کارهایــی انجــام می دهنــد 
امنیتــی مطــرح  کــه بحــث ریســک های 

. د می شــو
ــرکت های  ــا ش ــراد ی ــاال اف ــان: احتم - رقیب
دیگــر از آســیب بــه شــرکت در نتیجــه 
ــی ،  ــتم اطالعات ــه سیس ــی ب ــن تهاجم چنی

می شــوند. منتفــع 
- رمزگشــای1 4، مــزدور فنــاوری اطالعــات5، 
تبهــکاران حرفــه ای6: افــرادی کــه بــه صــورت 
غیرقانونــی بــه سیســتم اطالعاتــی نفــوذ 
می کننــد و بــه صــورت عمــدی موجــب 
ــه  ــراد علی ــن اف ــوند. انگیزه ی ای ــیب می ش آس
ــه آن نفــوذ می کننــد. ســازمانی اســت کــه ب

- جاسوســان حرفــه ای:  ایــن افــراد از طــرف 

1- مقدمه

3-Attackers
4-Cracker1
5-IT mercenaries
6-Professional criminals
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شــرکت های دیگــر، در بــه دســت آوردن 
اطالعــات دارای مهــارت هســتند و تخصــص 
فنــی باالیــی دارنــد و به خوبــی آمــوزش 
دیده انــد و بیش تــر اوقــات حتــی بــدون 
 این کــه شناســایی شــوند، خواسته شــان را 

دنبــال می کننــد.
ایــن  غیرمنتظره/طبیعــی:   حــوادث   -
حــوادث می توانــد موجــب از دســت دادن 
این کــه  یــا   و  با اهمیــت شــود  اطالعــات 

آن هــا را غیرقابــل دســترس کنــد.
 معمــواُل مهاجمــان سیســتم اطالعاتــی 
بــر حســب انگیزه هایــی کــه دارنــد بــه 
ــر تقســیم  ــه شــرح زی ــی ب چهــار گــروه اصل

ند: می شــو
دارای  مهاجمــان  اجتماعــی:  انگیــزه ی   •
ــت  ــه دس ــور ب ــه منظ ــی ب ــزه ی اجتماع انگی
یــا کنتــرل،  ریاســت  از  احساســی  آوردن 
نســبت بــه دیگــر مهاجمــان یــا گروهــی کــه 

ــتند. ــتند، هس ــو آن هس عض
ــزه  ــان دارای انگی ــی: مهاجم ــزه ی فن • انگی
ــش  ــی چال ــوان نوع ــد به عن ــی، در تالش ان فن

ذهنــی، بــه سیســتم ضربــه بزننــد.
دارای  مهاجمــان  سیاســی:  انگیــزه ی   •
ــه  ــا توج ــد ت ــی، در تالش ان ــزه ی سیاس انگی
سیاســی را بــه موضــوع خاصــی جلــب کننــد.

• انگیــزه ی مالــی: مهاجمــان دارای انگیزه ی 
مالــی در تالش انــد تــا منفعــت شــخصی 
ــزدوران  ــان، م ــد جاسوس ــد )مانن کســب کنن
فنــاری اطالعــات، شــرکت های مختلــف و 
ــی  ــات خیل ــا اطالع ــه ب ــرادی ک ــی اف ــا حت ی

ــره(. ــد و غی ــروکار دارن ــه س محرمان
سیســتم  زیرســاخت های  بــه  تهاجــم   
اطـالعاتـــی حســـابداری بــه شـــکل های 
گوناگونــی انجــام می شــود. در یــک نــوع 
ــه  ــی ک ــق محل ــم، مطاب ــدی، تهاج طبقه بن
حملـــه هدایـــت می شــود، دســـته بندی 
ــک  ــم تفکی ــم از ه ــوع تهاج ــود و دو ن می ش

ــم از راه  ــل7 و تهاج ــم در مح ــود: تهاج می ش
ــی  ــه روش ــدی ب ــوع طبقه بن ــن ن دور. دومی
ــک  ــال ی ــه دنب ــم ب ــه مهاج ــردد ک برمی گ
کار  بــه  اطالعــات  بــا  موفــق،  حملــه ی 
نیــز  نــوع طبقه بنــدی  در ایــن  می گیــرد. 
ــم  ــود: تهاج ــخص می ش ــم مش ــوع تهاج دو ن

فعــال و تهاجــم غیرفعــال.
ــواع  ــده ی ان ــد از عه ــوارد، بای ــر م در بیش ت
ــود،  ــان می ش ــه بی ــه در ادام ــی ک تهاجم های
ــان8  و  ــای رایانه ای،تروج ــد. ویروس ه ــر آم ب
ــز ورود،  ــاهای رم ــتی،9 رمزگش ــای پش درب ه
حمــالت  مخابــره،11  شــنود  پویشــگرها،10 
مهندســی اجتماعــی.12 ویــروس رایانــه واژه ای 
کلــی اســت کــه انــواع مختلفــی از تهاجــم بــه 
ــل  ــه دلی ــرد. ب ــر می گی ــاخت ها را در ب زیرس
ــتم های  ــرب13 در سیس ــد مخ ــک ک ــود ی وج
رایانــه ای کــه برحســب طراحی هــای متفــاوت 
کــد، عمــل می کننــد، بایــد در زمان رجــوع به 
برنامه هــا، طبقه هــای مختلــف برنامه هــای 
کرم هــا،14  ویروس هــا،  جملــه  از  مخــرب 
تلــه ای/ درب هــای  بمب هــا،  تروجــان، 

ــپوفرها،15هوآکس ها16و  ــی، اس ــای عقب درب ه
ــره را مدنظــر داشــت. غی

 رمزگشــاهای رمــز ورود، برنامه ای 
اســت کــه رمزهــای ورود را بــا 
یــا غیرفعــال کــردن  رد کــردن 
ــان  ــان، می گشــاید. از می حراست ش
روش هایــی کــه بــه منظــور حــدس 
ــود،  ــتفاده می ش ــز ورود اس زدن رم
تهاجــم از طریــق نیــروی بی رحــم18  
ــگ  ــتفاده از فرهن ــا اس ــم ب و تهاج

ــت. ــول اس ــیار معم ــت، بس لغ
 پویشــگر، یــک برنامــه ی کاربردی 
ــور  ــه منظ ــه ب ــت ک ــودمند اس س
ــف  ــاط ضع ــودکار نق ــایی خ شناس
امنیــت سیســتم اســتفاده می شــود. 
پویشــگر،  یــک  از  اســتفاده  بــا 

ــود از راه دور  ــد ب ــادر خواه اســتفاده کننده ق
یــا در همــان محــل، نقــاط ورودی بــرای نفوذ 
ــپس این  ــد و س ــی کن ــتم را بررس ــه سیس ب
ــردی  ــر ف ــاند. اگ ــی را بپوش ــای امنیت خاُله
ــورد  ــش م ــه دان ــه ب ــی ک ــزه ی منف ــا انگی ب
ــتفاده  ــزار اس ــن اب ــه، از  ای ــلط یافت ــاز تس نی
سیســتم  زیرســاخت های  امنیــت  کنــد، 
اطالعاتــی بــه صورتــی جــدی متُاثــر خواهــد 
ــا  ــور ارتق ــه منظ ــُا ب ــزار اساس ــن اب ــد.  ای ش
ــه  ــه ب ــا پویشــگرانی ک ــده اند، ام طراحــی ش
جنبــه ی دیگــر  ایــن موضــوع نائــل آمده انــد 
در  مســائلی  موجــب  ایجــاد  می تواننــد 

ــوند. ــت ش ــن امنی تُامی
یــا  ســخت افزار  از  جزئــی  شــنود،   
ــتراق  ــور اس ــه منظ ــه ب ــت ک ــزار اس نرم اف
در  کــه  اطالعاتــی  دراختیارگرفتــن  یــا 
شــبکه ی انتقــال داده می شــود، طراحــی 
ــد  ــره، بای ــنود مخاب ــور ش ــه منظ ــده اند. ب ش
شــرایطی فراهــم شــود: معمــاری شــبکه 
ــازه  ــد اج ــبکه بای ــو ش ــدی تابل ــا پیکره بن ی
ــده  ــه صــورت بی قاع ــن رخــداد ب دهــد که ای
ــرار دادن یــک شــنود درون  اتفــاق بیفتــد. ق

7-On-site                                           8-Trojan horses             9-backdoors                
10-scanners11-Traffic sniffers          12-Social engineering attacks
13-Malicious code                            14-worms                      15-spoofers            
16-hoaxes                                        17-Brutal forces             18-Brutal forces
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ــه  ــکان دارد ک ــی ام ــا زمان ــبکه تنه ــک ش ی
ــدا  ــی پی ــتم امنیت ــی در سیس ــم، خالئ مهاج
از کارمنــدان شــرکت  او یکــی  یــا  کنــد 
ــات  ــع آوری اطالع ــان جم ــه خواه ــد ک باش

طبقه بنــدی شــده اســت.
 حمــالت مهندســی اجتماعــی از افــراد 
اطالعــات  بــه  دسترســی  بــرای  انســانی 
ایــن  می کنــد.   اســتفاده  طبقه بندی شــده 
ــان  ــاده لوح در می ــراد س ــُا، اف ــالت غالب حم
ــرار می دهــد. کارمنــدان ســازمان را هــدف ق

ــه پایگاه هــای داده ای در مقایســه  ــه ب  حمل
بــا حملــه بــه اطالعــات دیگــر شــرکت 
بــه  دارد.  دیگــری  خــاص  آســیب های 
پایگاه هــای  چــون  دیگــر  عبــارت 
ــی  ــم اطالعات ــن حج داده ای بیش تری
ــد را  ــا آن کار می کن ــرکت ب ــه ش ک
ارائــه می دهــد، بنابرایــن می توانــد   
اطالعــات شــخصی را از طریــق پردازش 

ــازد.  ــکار س ــی آش ــات عموم اطالع

بــه  داده ای  پایگاه هــای  بــه  حمــالت   
صــورت مســتقیم، غیرمســتقیم و هــم چنیــن 
ــل  ــات متقاب ــد. اقدام ــر آن می باش ــارت ب نظ
مســدود  صــورت  بــه  حمــالت  علیه ایــن 
ــان  ــردن اثرات ش ــدود ک ــا مح ــا ی ــردن آنه ک
صــورت می گیــرد. نمونــه  ایــن اقدامــات 
شــامل مــوارد اســتفاده از نرم افــزار ضــّد 
تحلیل گــران مخابــره،  فایــروال،  ویــروس، 
تعمیــرات، برطــرف کردن اساســی مشــکالت، 
برنامه هــای  پردازشــی ایمن،  سیســتم های 
ورودی،  رمزهــای  کفایــت  کاربردی ایمــن، 

اســت. اســتفاده کنندگان  آمــوزش 

3- تهدیدات
 تهدیداتــی کــه بــر سیســتم اطالعاتــی 
حســابداری تُاثیــر می گــذارد، اقداماتــی را در 
ــتم  ــه سیس ــد ب ــه می توان ــرد ک ــی گی ــر م ب

ــد. ــه بزن ضرب
ــتم  ــت سیس ــه امنی ــه متوج ــی ک  تهدیدات
اســت، بــه ســه گــروه تقســیم می شــود: 
طبیعــی/ فیزیکــی، اتفاقــی، و عمــدی. مــوارد 
عمــدی بیش تــر غالــب هســتند و بــه دو 
ــازمانی و  ــوند: درون س ــیم می ش ــته تقس دس
برون ســازمانی. تهدیــدات درون ســازمانی از 
درون شــرکت یعنــی جایی کــه کارمنــدان 
ــد  ــی دارن ــات دسترس ــه اطالع ــی ب ــه راحت ب
ناشــی می شــود، چــون بــرای دسترســی، 
به عــالوه  دارد.  وجــود  کم تــری  موانــع 
ــا سیاســت های امنیتــی شــرکت  کارمنــدان ب
برون ســازمانی  تهدیــدات  هســتند.  آشــنا 
از  می شــود،  ناشــی  متنوعــی  احــزاب  از 
ــازمانی،  ــی برون س ــای جاسوس ــه نهاده جمل
سیاســی،  ســازمان های  و  سیاســّیون 

تبهــکاران، مهاجمــان، هکرهــا و رمزگشــایان.
سیســتم  زیرســاخت های  تهدیــدات   
زیــر  صــورت  بــه  حســابداری  اطالعاتــی 
ــادی19،  ــدات بنی ــوند: تهدی ــدی می ش طبقه بن
تهدیــدات  و  تسهیل ســازی،20  تهدیــدات 
بیــان  بنیــادی  تهدیــدات  غیر مســتقیم. 
کاری  چــه  مهاجــم  یــک  کــه  مــی دارد 
می خواهــد انجــام دهــد.  ایــن تهدیــدات 
شــامل نشــت اطالعــات، دســتکاری اطالعات، 
ــاز  ــتفاده غیرمج ــات، و اس ــکار خدم ــا ان رد ی
آن  تسهیل ســازی،  تهدیــدات  می باشــد. 
می شــود  شــامل  را  تهدیداتــی  از  دســته 
تهدیــدات  بــه  دسترســی  اجــازه  کــه 
تســهیل  تهدیــدات  می دهــد.  را  بنیــادی 
تغییــر  هم چــون  مــواردی  بــه  ســازی، 
قیافــه دادن، برنامه هــای مخــرب، گــذر از 
}مرزهــای} امنیتــی و دور زدن اختیــارات 
ــدات  ــود. تهدی ــدی می ش ــا طبقه بن و مجوزه
ــت  ــای پایه ای اینترن ــتقیم از ویژگی ه غیرمس
ــل  ــه حائ ــات از جمل ــاخت های اطالع و زیرس
و  احتیاطــی  بــی  کــردن،  کاوش  بــودن، 

می شــود. ناشــی  اجرایــی  خطاهــای 

4- آسیب پذیری
 آســیب پذیری تحــت عنــوان ضعــف در 
سیســتم،  معمــاری  سیســتم،  فرایندهــای 
ــی،  ــی های داخل ــتم، بررس ــازی سیس پیاده س
و دیگــر عللــی کــه فرصــت نفــوذ بــه سیســتم 
امنیتــی و دسترســی غیرمجــاز بــه اطالعــات را 
ــاپ، 1999(.  ــف می شود)بیش ــد، تعری می دهـ
ضعـف هـــای اصلـــی در زیـرسـاخت هـــای 
اطالعاتــــی حسابـــداری شــامل  سیســتم 
ضعف هــای فیزیکـــی، طبیعــی، ســخت افزاری، 
نرم افــزاری، محیــط ذخیــره ســازی، تشعشــع، 

ــت. ــان اس ــات و انس ارتباط

19-Fundamental threats
20-Facilitating threats



46

ــوان  ــی، آســیب پذیری به عن ــه طــور کل  ب
اطالعاتــی  یــک سیســتم  حالتــی درون 

ــه: ــود ک ــف می ش تعری
- اجــازه ی اجــرای فرمــان بــه مهاجــم را، 
ــتفاده کننده ی  ــک اسـ ــه ی ــی وقتی کـ حتـ

ــد. ــت، می ده ــاز اس مج
بــه  دسترســی،  رویه هــای  برخــالف   -
ــات  ــه اطالع ــی ب ــازه ی دسترس ــم اج مهاج

می دهــد. را 
کــه  می دهــد  اجــازه  مهاجــم  بــه   -
هرگونــه عملیــات ضدحملــه را خنثــا ســازد.

 ارائـــه )نمایــش(21 یـــک آســـیب پذیری 
ــتم  ــی از سیس ــا حالتـ ــت، امـ ــی نیس کلـ

اطالعاتــی اســت کــه:
- بــه مهـــاجم اجــازه می دهـــد کــه 
ــردآوری  ــتای گـ ــی را در راسـ فعالیت هـایـ
ــاره ی سیســتم انجــام دهــد. ــی درب اطالعات

کــه  می دهــد  اجــازه  مهاجــم  بــه   -
ــان ســازد. ــای غیرمجــازش را پنه فعالیت ه

- شـــامل عملـــی می شــود کــه به آســانی 
ــردد. ــه( می گ ــویه )مصالح تس

- مچــرای ورودی اســت کــه از طریــق ان 
ــات  ــه سیســتم و اطالع ــد ب مهاجــم می توان

درون ان، دسترســی پیــدا کنــد.
ــر  ــئله از منظــ ــک مسـ ــوان ی - بـه عنـ
ــر  ــی تعبی ــتم اطالعات ــای سیس قـراردادهـ

. د می شــو

5- امنیت
چهـــار  اطـالعـــات  امـــنیت  تـأمیـــن 
قابلیــت  بــر می گیــرد:  هــدف زیــر را در 
ــری،  ــترس پذیـ ــگی، دسـ ــاد، یکپـارچـ اعتم
انکار ناپذیــری. امنیــت بــه خــودی خــود 
هــدف نیســت بلکــه بــه عنــوان یــک حالــت 
ــی  ــر از معیارهای ــرف نظ ــود. ص ــر می ش تعبی
می شــود،  اســتفاده  منظــور  بدیــن  کــه 
ــت.  ــص نیس ــی نق ــل و ب ــز کام ــت هرگ امنی

همیشــه یــک راه ورودی دور از انتظــار وجــود 
داردکــه از طریــق آن سیســتم اطالعاتــی 

مــورد حملــه قــرار می گیــرد.
منظــور  بــه  کــه  امنیتــی  فناوری هــای 
کــردن  محــدود  و  ریســک ها  حــذف 
آســیب ها طراحــی می شــوند، کنترل هــای 
ضــّد  نرم افــزار  فایــروال،22  دسترســی، 
شناســایی  فایــل،  رمزگــذاری  ویــروس، 
ــره اســت.  ــی و غی ــت فیزیک ــی، امنی دیجیتال
ــردن  ــه منظــور محــدود ک ــا ب ــن  فناوری ه  ای
ــات طراحــی می شــوند.  ــه اطالع دسترســی ب
محدود کننــده،  فناوری هــای  کنار ایــن  در 
بایــد  سیســتم  زیرســاخت های  امنیــت 
هدایــت، نظــارت و ســرویس دهی شــوند. 
ــد انجــام  ــر بای ــای زی ــن منظــور فراینده بدی
ــه  ــخ ب ــخیص، و پاس ــری، تش ــود: پیش گی ش

ــوذ. نف
ــذاری  ــی، رمزگ ــتم های اطالعات درون سیس
در ســطوح مختلــف ســخت افزار، برنامه هــای 
و  فایل هــا  داده هــا،  ارســال  کاربــردی، 

انجــام می شــود. پوشــه ها 
ــودمند  ــه ای س ــروس برنام ــزار ضّدوی  نرم اف
اســت کــه فعالیــت یــک برنامــه ی مخــرب را 
ــزار  ــد. نرم اف شناســایی و آن را خنثــی می کن
ــرب را  ــد مخ ــک ک ــور ی ــروس، حض ضّدوی
ــه در  ــانه ای ک ــتفاده از نش ــا اس ــه ب در رایان
گذاشــته  مخــرب  برنامــه  پشــت این گونه 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــایی می کن ــده، شناس می ش
ــزار  ــد، نرم اف ــایی ش ــروس شناس ــور وی حض
ضّدویــروس، یــک  روال فرعــی23 را آغــاز 
ــروس را  ــل وی ــه عم ــنی ک ــد، واکس می کن
خنثــی می کنــد. در زمــان انتخــاب نرم افــزار 
ضــّد ویــروس، بایــد چندیــن معیــار را درنظــر 
گرفــت:  ایســتگاه کاری،  تعــداد ویروس هایــی 
زمــان  کنــد،  شناســایی  می توانــد  کــه 
ــروس،  ــک وی ــه ی ــخ ب ــرای پاس ــاز ب موردنی
ــای  ــبکه، گزینه ه ــگری ش ــای پویش گزینه ه

پویشــگری  ایمیــل، حفاظــت از فایل هــای 
آغاز گــر، فایل هــای فشــرده ی  پویشــگری، 
ــه  ــی ک ــدت زمان ــی، م ــتیبانی فن ــود پش وج
به روزرســانی بــه صــورت رایــگان انجــام 
نرم افــزار،  تولیدکننــده ی  نــام  می شــود، 
هم چنیــن  و  نرم افــزار  شــرکت  محــل 
ــا  ــرکت ها ی ــت. ش ــنده، و قیم ــل فروش مح
ســازمان ها در زمــان اســتفاده از نرم افــزار 
ــرای  ــد، ب ــا مشــکالتی مواجه ان ــروس ب ضّدوی
ــتگاه کاری،24  ــر  ایس ــانی ه ــال، به روزرس مث
نظــارت عملکــرد نرم افــزار ضّدویــروس در 
ــن  ــت. بنابرای ــوار اس ــتگاه کاری، دش هر ایس
ــه  ــروس ک ــه ضّدوی ــک برنام ــت از ی الزم اس
ــت  ــد، حمای ــان واح ــز فرم ــک می ــت ی تح
و نظــارت می شــود و بــه صــورت  ایمــن 
دارای  و  می شــود  به روزرســانی  ثابتــی  و 
ــت متمرکــزی اســت، اســتفاده شــود. مدیری

 یــک فایــروال، سیســتمی اســت کــه 
رویه هــای  کارگیــری  بــه  منظــور  بــه 
ــه  ــی ب ــرل دسترس ــرای کنت ــده ب طراحی ش
ــرکت ها،  ــان ش ــا در می ــرکت ی ــتم ش سیس
اســتفاده می شــود. فایــروال از رایانــه یــا 
غیرمجــاز  دسترســی  مقابــل  در  شــبکه 
ــروال  ــاب فای ــرای انتخ ــد. ب ــت می کن حفاظ
ــی، سیســتم  ــه ی  ایمن ــای درج ــد معیاره بای
عامــل و اجــرا و مدیریــت آن را در نظــر 

ــت. گرف
 یـــک یــابـــنده }عـامـــل{ نفـــوذی، 
فراینـــدی اســـت کـــه سـوءاستفـــاده از 
ــات  ــتم اطالع ــاخت های سیس ــزای زیرس اج
ــه آن  ــد و ب ــایی می کن ــابداری را شناس حس
پاســخ می دهــد. اســتفاده از یابنــده }عامــل{ 
شــرکت ایجاد  بــرای  را  منافعــی  نفــوذی، 
ــاجم ها  ــه تهـ ــن  ک ــه  ایـ ــند، ازجـملـ مـی کـ
را تشــخیص می دهــد، آنهـــا را مســـدود 
می ســـازد و بـدان هـــا پاســـخ می دهـــد، 
در  را  قبولـــی  قابــل  شــواهد  هم چنیـــن 

21-exposure                22-firewall
23-subroutin                24- Work station        25-Security Service Management Supplier



47

ــده در دادگاه  ــیب های متحمل ش ــی آس ارزیاب
علیــه افــرادی کــه متهــم بــه سوءاســتفاده از 
فراهــم  شــده اند،  زیرســاخت ها  اجــزای 
ــدازه ی  ــا خصوصیــات و ان ــق ب می کنــد. مطاب
ــل{  ــده }عام ــی از یابن ــوع خاص ــرکت ، ن ش
ــازمان های  ــود. در س ــاب می ش ــوذی انتخ نف
کوچک ایــن یابنده هــای }عامــل{ نفــوذی 
تعبیــه  شــده،  نصــب  فایروال هــای  در 
سیســتم  ورودی هــای  تحلیــل  می شــود. 
فایــروال یــا کاوشــکری ، تالش هــای نفــوذی 
را آشــکار می ســازد. بــه عــالوه سیســتم 
}عامــل{  شناســایی  می تواننــد  عامل هــا 

ــازند. ــهیل س ــوذی را تس نف

6- تحلیل ریسک
 ریســک به عنــوان یــک تهدیــد بالقــوه 
از  اســت  ممکــن  کــه  می شــود  تعریــف 
نقــاط ضعــف سیســتم اطالعــات حســابداری 
ــورد  ــدادی م ــک رخ ــد. ریس ــرداری کن بهره ب
ــری از رخ  ــور جلوگی ــه منظ ــت. ب ــار اس انتظ
دادن اتفاقاتــی کــه بــر امنیــت سیســتم 
اطالعاتــی اثــر میگذارنــد، بایــد اقدامــات 
خاصــی صــورت پذیرد. ایــن اقدامات،اقدامــات 

امنیتــی خوانــده می شــوند.
 تحلیــل ریســک شــامل فراینــد شناســایی 
دامنــه ی   تعییــن  امنیتــی،  ریســک های 
این گونــه ریســک های بالقــوه و شناســایی 
مناطــق پرریســکی اســت کــه نیــاز بــه 
ــد. تحلیــل ریســک  }اقدامــات{ امنیتــی دارن
بخشــی از مبحــث جامــع اقداماتــی اســت کــه 
ــی  ــده می شــود. ارزیاب ــت ریســک نامی مدیری
ــت.  ــک اس ــل ریس ــه ی تحلی ــک، نتیج ریس
ــت  ــی اس ــامل روش های ــک ش ــت ریس مدیری
ــذف  ــی، ح ــایی، بررس ــدف آن شناس ــه ه ک
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــازی اتفاقات ــل س ــا حداق ی
منابــع سیســتم اثــر میگــذارد، می باشــد.  
ایــن مبحــث شــامل تحلیــل ریســک، تحلیــل 
ارزیابــی  ســازوکار ها،  انتخــاب  هزینه هــا، 

اقدامــات امنیتــی بــه کار گرفتــه شــده، 
هم چنیــن ارزیابــی کلــی از امنیــت می شــود.

 ریســک از ابعــاد مختلفــی از جملــه مــوارد 
زیــر بررســی می شــود: تحلیــل کمّیـــت، 
تـــحلیل  ایســتگاه  و  کـیفیـــت،  تحلیـــل 
اساســُا  ریســک،  تحلیل هــای  کاری.  ایــن 
مـتوســـط  و  بـــزرگ  شرکت هـــای  درون 
ــک،  ــای کوچـ ــوند. سـازمان هـ ــاظ می ش لح
نــه کارشناســانی در ایــن زمینــه دارنــد و 
ــا  ــه ارزیابی هـ ــت  این گونـ ــه ای بابـ ــه هزینـ ن
می پردازنــد. گرچــه بایــد حداقــل اقــدام 
امنیتــی صــورت گیــرد. واقعیتــی کــه کامــاًل 
ــران  ــه مدی ــت ک ــن اس ــده ، ای ــناخته ش ش
سـرمایه گـــذاری  بــه  تمایلـــی  شــرکت ها 
ــاد  ــتقیم  ایج ــت مس ــه منفع ــایلی ک در مس
بــه  وقتی کــه  حتــی  ندارنــد.  نمی کننــد، 
ضــرورت تخصیــص مقادیــری الزم جهــت 
امنیــت متقاعــد شــوند، معمــوالً  تُامیــن 
منابعــی کم تــر از مقــدار موردنیــاز اختصــاص 
می دهنــد. در ایــن صــورت، ســازمان بایــد 
اطمینــان یابــد کــه هزینه هــای سیســتم 
داده شــده  مقادیــر تخصیــص  از  امنیتــی 
ــی  ــای امنیت ــه معن ــن ب ــود.  ای ــر نش بیش ت
ــدود  ــی مح ــائل مال ــط مس ــه توس ــت ک اس
راه حــل  دو  مــورد،  در ایــن  اســت.  شــده 
ــی  پیشــنهاد می شــود: پوشــش دادن تهدیدات
کــه احتمــال وقــوع آن هــا بیش تــر اســت، در 
ــه روش هــای بررســی اساســی انجــام  حالی ک
می پذیــرد، یــا پوشــش دادن تمــام تهدیــدات 
و کاهــش دادن هزینه هایــی کــه بــه اقدامــات 

بررســی مربــوط می شــود.
ــت را  ــه ی حراس ــر درج ــل اول حداکث راه ح
ــد،  ــم می کن ــدات فراه ــی تهدی ــر برخ در براب
امــا بخشــی یــا همــه تهدیــدات پوشــش داده 
نشــده را کنــار می گــذارد. راه حــل دوم تمــام 
تهدیــدات را پوشــش می دهــد، امــا ملــزم بــه 
ــان  ــرای اطمین ــاز ب ــارج موردنی ــش مخ کاه
ــت  ــاص اس ــد خ ــک تهدی ــی های ی از بررس
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و ایــن کار از طریــق اصــالح و پیکربنــدی 
ــرد. راه حــل  ــات بررســی، انجــام می پذی اقدام
دوم بــه راه اول ترجیــح داده میشــود، زیــرا از 
ــی  ــات بررس ــه از اقدام ــیب هایی ک ــروز آس ب
نادیــده گرفتــه شــده اند جلوگیــری بــه عمــل 

مــی آورد.
ــه صــورت  ــوان ب  امنیــت را به ســختی می ت
ــدود  ــه ح ــوان ب ــا می ت ــرد ام ــان ک ــی بی کّم
ــدی  ــد طبقه بن ــا فاق ــن ی ــاال، متوســط، پایی ب
کــرد. گرچــه حداقــل می تـــوان ســـطح 
ــه  ــی، ب ــر مال ــکلی از منظ ــه ش ــت را ب امنی
صــورت کّمــی مطــرح کــرد. پیاده ســازی 
ــا آزمــون و ارتقــای یــک سیســتم امنیتــی  ی
بــا  رابطــه  در  را  هزینه هایــی  همیشــه 
ــد. ــانی، ایجاد می کن ــع انس ــزات و مناب تجهی

ــدی  ــی فراین ــه ی امنیت ــک برنام ــرح ی  ط
اســت کــه از طریــق آن شــرکت یــا ســازمان، 
امنیــت اش را تُامیــن می کند. ایــن برنامــه 
را دربـرمی گیـــرد: منصـــوب  پنــج گـــام 
کــردن کارمندانــی بــه عنــوان متصــدی 
ــه  ــی ب ــل اصل ــن مراح ــت، تعیی ــن امنی تُامی
کارگیــری امنیــت، تعریــف و الزامــات ارتقــای 
در  کارمنــدان  بــه  اطالع رســانی  امنیــت، 
مــورد اقدامــات امنیتــی الزم، حسابرســی 
تُامیــن  مــواردی  در  امنیــت.  نظــارت  و 
ــص  ــازمان های متخص ــتخدام س ــت، اس امنی
را نیــز در بــر می گیــرد.  ایــن ســازمان ها، 
ــه  ــا مطالع ــا تنه ــازی و ی ــه و پیاده س مطالع
را زمانیکــه پیاده ســازی توســط کارمنــدان 
انجــام  می گیــرد،  صــورت  شــرکت 
اغلــب  تخصصــی  خدمــات  می دهنــد. 
ــا در زمــان  توســط ســازمان های کوچــک و ی
ــدی  ــدان متص ــی کارمن ــارت فن ــای مه ارتق
ــه  ــی دارد، ب ــه باالی تُامیــن امنیــت کــه هزین
کار گرفتــه می شــود. بــرون ســپاری بــه 
اســت کــه شــرکت خدمــات  معنای ایــن 
ــه شــخص ثالثــی واگــذار  تُامیــن امنیــت را ب

ــی  ــه عرضه کننده ــورد، ب ــن م ــد. در ای می کن
مدیریــت خدمــات امنیتــیSSMS(25( ارجــاع 
ــن  ــت تُامی ــر دو خدم ــه ه ــود ک داده می ش
امنیــت و مدیریــت آن را فراهــم می کنــد. 
ــط  ــی)SSM( توس ــات امنیت ــت خدم مدیری
توســط  امــا  نمی شــود،  انجــام  شــرکت 
انجــام می شــود.  عرضه کننــده ی خدمــات 
ــواره  ــه هم ــت بلک ــدف نیس ــک ه ــت ی امنی

ــت. ــان اس ــد در جری ــک فراین ی

7- نتیجه گیری
طــور  بــه  شــرکت ها  کــه  هم چنــان 
ــکای سیســتم  ــه عملیــات قابل ات فزاینــده ای ب
می شــوند،  وابســته  حســابداری  اطالعــات 
می شــود.  برجســته تر  امنیــت  موضــوع 
زیرســاخت های امنیــت اطالعــات حســابداری 
شــبکه های  بــه  مــدرن  شــرکت های  در 
ارتباطــی کــه عمومــُا ســاختارهای گشــاده ای 
هســتند، بســتگی دارد، بــه صورتــی کــه 
تعــداد زیــاد و متنوعــی اجــزا می تواننــد 
متصــل شــوند. بنابرایــن احتمــال مــی رود 
صــورت  بــه  دوگانــه  آســیب پذیری  یــک 
کنــد:  بــروز  زیرســاخت ها  در  بالقــوه 
ــاز  ــتفاده غیرمج ــات و اس ــت کاری اطالع دس
ــتم  ــت سیس ــن امنی ــور تُامی ــه منظ از آن. ب
پیاده ســازی  حســابداری،  اطالعــات 
ــت دارد.   ــیار اهمی ــی بس ــازوکار های خاص س
ــت  ــطح فیزیکی)حفاظ ــازی از س ــن پیاده س ای
فیزیکــی از خطــوط انتقــال( آغــاز می شــود و 
هم چنیــن شــامل فرایندهایــی کــه دسترســی 
می کند)نرم افــزار  مســدود  را  شــبکه  بــه 
رمزگــذاری  تکنیک هــای  از  و  فایــروال(، 
ــه در  ــرد ک ــه کار می گی ــردن( را ب ــزدار ک )رم
ــع روشــی خــاص اســت کــه از ارتباطــات  واق
حــال  در  کاربــردی  برنامه هــای  میــان 
ــف در  ــای مختل ــان رایانه ه ــه در می ــرا ک اج
شــبکه، حفاظــت می کنــد. از میــان علــل 

ــای  ــی، خطاه ــبکه ی ارتباط ــیب پذیری ش آس
و  کاربــردی  برنامه هــای  در  برنامه نویســی 
ــدی نامناســب  ــف، پیکربن ــازی ضعی مستندس
عناصــر ســخت افزاری و نرم افــزاری، عــدم 
ــف از  ــش ضعی ــدگان، دان ــت تولیدکنن حمای
ــد  ــن آن، بای ــده گرفت ــی و نادی ــایل امنیت مس

ــد. ــادآور ش ی
ــا  ــد، م ــه ش ــه ارائ ــن مقال ــه در ای ــی ک نکات
را قــادر می ســازد کــه محیــط دیجیتالــی 
ــد در  ــک های جدی ــد ریس ــوان مول ــه عن را ب
ــت  ــن حفاط ــور تُامی ــه منظ ــم. ب ــر بگیری نظ
ــر  ــرای ه ــا، ضــروری اســت ب ــی از داده ه کاف
شــرکت ارزیابــی و تحلیــل ریســک بــه صــورت 

ــرد. ــام پذی ــترده ای انج گس
واقعیــت پیرامون ما مســتلزم رویکردی ســـه 
جانبـــه از ریســکی اســت کــه زیرســاخت های 
مواجــه  آنهــا  بــا  حســابداری  اطالعــات 
ــا  ــوان رخداده ــه عن ــه ب ــی ک ــت: تهدیدات اس
از  می شــوند)عموماً  مالحظــه  فعالیــت  یــا 
ــه  ــوند(، ک ــن می ش ــتم تعیی ــارج از سیس خ
بــر آســیب پذیری درون هــر سیســتم اثــر 
یــا  آســیب  موجــب  ســپس  و  می گــذارد 
عواقبــی می شــود کــه شــرکت را بــرای مــدت 
ــه زحمــت  ــی ب ــا طوالن ــا متوســط ی ــاه ی کوت
می انــدازد. ریســک درون یــک شــرکت کامــاُل 
نمی توانــد حــذف شــود. همیشــه وجــود دارد. 
ــد انجــام  ــت شــرکت می توان کاری کــه مدیری
دهــد  ایــن اســت کــه بــه ســطحی کــه قابــل 

ــد. ــش ده ــد، کاه ــت باش مدیری
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