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 -1امنیت چیست و چرا امنیت اطالعات برای ما اهمیت دارد ؟
امنيت به (طور غیر رسمی) عبارتست از حفاظت از آنچه براي ما ارزشمند است .از آنجایی که
اطالعات ذخیره شده در دیوایس های ما ( تلفن همراه هوشمند ،تبلت ،کامپیوتر و  ) ...از اهمیت
باالیی برخوردار هست ،امن نگه داشتن آن نیز برای ما دارای اهمیت می باشد.

 -2اقدامات امنیتی شامل چه مواردیست ؟ فقط نام ببرید.
پیشگیری ،ردیابی ،واکنش

 -3منظور از پیشگیری ( )Preventionدر اقدامات امنیتی چیست ؟
پیشگیری از بروز حمالت امنیتی به منظور جلوگیری از خسارت وارد شده به سیستم را پیشگیری
گویند.

 -4منظور از تشخیص ( )Detectionدر اقدامات امنیتی چیست ؟
پس از بروز حمله امنیتی نوبت به مرحله ی تشخیص می باشد ،تشخیص در اقدامات امنیتی
شامل بررسی میزان خسارت ،هویت دشمن و کیفیت حمله از نظر زمان ،مکان ،دالیل حمله ،نقاط
ضعف و  ...می باشد.

 -5منظور از واکنش ( )Reactionدر اقدامات امنیتی چیست ؟
به اقداماتی که موجب بازیابی و جبران خسارات و جلوگیری از حمالت مجدد توسط نفوذگران به
سیستم شود واکنش گویند.

 -6تفاوت برقرار کردن امنیت اطالعات از گذشته تا به امروز دچار چه تحوالتی شده است ؟
امنیت اطالعات در گذشته امنيت با حضور فيزيكي و نظارتي تامين ميشد ،به این منظور که
اطالعات به صورت فیزیکی در اتاقی امن با وجود موارد امنیتی مانند انواع قفل ها ،حفاظ ها و
نگهبانان امن می بود.
اما در دنیای نوین امروزه ،امنیت اطالعات توسط سیستم های امنیتی در کامپوتر ها و شبکه با
استفاده از ابزارهای خودكار و مکانيزم های هوشمند براي حفاظت از داده ها استفاده می شود.

 -7چرا با وجود پیشرفت تکنولوژی در سال های جدید آمار حمالت امنیتی نیز بیشتر شده است ؟
با رشد تکنولوژی و بیشتر شدن ابزار های برنامه نویسی ،ایجاد حمالت امنیتی برای افراد تازه کار
نیز ممکن شده است چرا که این ابزار ها کار را ساده تر کردند و استفاده از آن ها (برخالف گذشته)
نیاز به دانش برنامه نویسی پیشرفته ای ندارد ،از این رو حفظ امنیت در تمام سطوح مورد اهمیت
است.

 -8مفاهیم زیر را تعریف کنید.
حمله ( :)Attackتالش عمدي براي رخنه در يك سيستم يا سوء استفاده از آن.
رخنه ( : )Breachنقض سياست امنيتي يك سيستم(منظور از سياست امنيتی بايدها و نبايدهای
سيستم است).
نفوذ ( : )Intrusionفرايند حمله و رخنه ناشي از آن
آسيبپذيري ( : )Vulnerabilityهر گونه نقطه ضعف در طراحی ،پیاده سازی ،پیکربندی و اجرا
یک سیستم که بتوان از آن سوء استفاده کرد و سیاستهای امنیتی آن سیستم را نقض کرد.

هک ( :)Hackدر واقع به معني نفوذ به سیستم و جستجو در آن به منظور كشف حقايق و نحوه
كار آن سيستم است.
سياست امنيتی ( :)Security Policyتعيين می کند که از جنبه امنيتی چه کارهایی مجاز و چه
کارهایی غيرمجاز است.
مكانيزم امنيتی ( :)Security Mechanismروش در نظرگرفته شده براي تشخيص ،پیشگیری و
واکنش به حمالت امنیتی

 -9سرویس های امنیتی شامل چه مواردی هستند ؟ توضیح دهید.
حفظ صحت داده ( : )Integrityاطمينان از اينکه آنچه رسيده (پیام) بدون دستکاری بوده و دقیقا
پیامی است که فرستنده ارسال کرده است.
حفظ محرمانگي دادهها ( : )Confidentialityاطمينان از اينکه تنها کاربران مورد نظر (فرستنده و
گیرنده) قادر به مشاهده پيام ها مي باشند.
هویت شناسی ،احراز هويت ( : )Authenticationاطمينان از اين که کاربر هماني است كه ادعا
می كند ( .هویت فرستنده مورد تایید می باشد )
مجازشناسی ( : )Authorizationکاربر تنها به امکانات مشخص شده ی خود حق دسترسی دارد.
عدمانكار ( : )Non-repudiationاطمینان از اینکه دريافت يا ارسال پیام توسط گيرنده و فرستنده
قابل انکار نباشد.
دسترس پذيری ( : )Availabilityدر دسترس بودن سرویس مد نظر برای انجام کار کاربران

 -10انواع حمالت بر حسب نحوه عملکرد را نام برده و توضیح دهید.
وقفه ( : )Interruptionاختالل در شبكه و سرويس ارتباطی

شنود ( : )Interceptionاستراق سمع ارتباطات شخصی يا مخفی سايرين

دستكاري دادهها ( : )Modificationتغيير غيرمجاز دادههای ارسالی و یا دریافتی

جعل اطالعات ( : )Fabricationارسال داده توسط کاربران غيرمجاز با جعل هویت کاربران مجاز

