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روند فناوری اطالعات
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Gartner 2012

روند فناوری اطالعات
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Gartner 2012

Social Banking

Fraud Detection

Analytical 

CRM

BI

Mobile Banking

Mobile 

Payment

Mobile 

Wallet

IAM

Secaas



فناوری اطالعاتتاثیر روند فناوری اطالعات بر امنیت 
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Reactive

Perimeter based

Control

Static Control

Solid

Intelligence Driven

Risk based Control

Dynamic Control

Contextual

/Interactive

Management System

فهرست مطالب
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مفاهیم
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ریسک

مدیریت ریسک

ISO 31000

ISO 31000

(ادامه)مفاهیم 
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چارچوب مدیریت ریسک

ریسک فناوری اطالعات

ISO 31000

ISACA

مدیریت ریسک های امنیت فناوری اطالعات

Information 
Security

Availability

Integrity

Confidentiality

Authenticity

Accountability

Non
Reputation

Reliability



(ادامه)مفاهیم 
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Enterprise 
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Enterprise 
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Enterprise 
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Management

Enterprise 

Risk 

Management

Enterprise 

Risk 

Management

Security

Risk

Management

Security

Risk

Management
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IT-related Risk

10

انواع ریسک

ISACA

Enterprise Risk

Strategic 

Risk

Environmental 

Risk

Market 

Risk

Credit 

Risk

Operational 

Risk

Compliance

Risk

IT Benefit/Value 

Enablement Risk

IT Programme and 

Project Delivery 

Risk

IT Operations and 

Service Delivery Risk

• Technology Enabler for 

new business initiatives

• Technology enabler for 

efficient Operations

• …

• Project Equality

• Project Relevance

• Project Overrun

• …

• IT Service 

Interruptions

• Security Problems

• Compliance Issues

• …



مدیریت ریسک

Risk Management

ISO 27001

ISO 22331

PCI DSS

FFIEC

HIPAA

BASEL II
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12

نمونه استانداردها و راهنماهای مدیریت ریسک

ISO
31000:2009

AS/NZS

4360:2004

ISO 
27005:2008

NIST

800-30
COBIT

Risk IT

(ISACA)
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نتایج مدیریت ریسک

1
سازمانکار استمرار کسب و •

2
در فعالیت های مرتبط با مدیریت ریسکسود /هزینهبرقراری تعادل بین •

3
افزایش اعتماد سهامداران و ذی نفعان به سازمان•

4
نظارتیتطابق با الزامات قانونی و •

5
بندی ریسک های سازمان و پاسخگویی مناسب به آن هااولویت •

6

اثیر شناسایی دارایی ها، سرویس ها و فرآیندهای کلیدی و مهم سازمان و کنترل کردن ت•
تهدیدات بر آن ها

14

(ادامه)نتایج مدیریت ریسک 

7

م گیری قابل اطمینان برای تصمیچارچوب ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب  و برقراری یک •
ریزیبرنامه و 

8

افراد صحیح برایو تبادل اطالعات در مورد ریسک های سازمان بصورت شفاف، به موقع •
مجاز

9
کاهش احتمال وقوع رخداد•

10
ارتقا سطح کیفی سرویس های سازمان•

11
تبدیل شدن ارزیابی ریسک به یک فعالیت مستمر در سازمان•
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GRCارتباط مدیریت ریسک و 

Governance

Risk

Compliance
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s Risk Governance

ایجاد اطمینان از این که اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک  
.در سازمان نهادینه شده اند

Risk Evaluation

شناسایی ،  ITایجاد اطمینان از این که ریسک های مرتبط با 
.تحلیل و به زبان کسب و کار بیان شده اند

Risk Response

، آسیب ITایجاد اطمینان از این که موارد مرتبط با ریسک های 
های  پذیری ها و رخدادها بصورت موثر و به صرفه همراستا با اولویت

.کسب و کار پوشش داده شده اند
16
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Risk Governance

Risk Governance

ایجاد اطمینان از این که اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک  
.در سازمان نهادینه شده اند

18

Risk Governance
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Risk Governance

Risk Appetite and Risk Tolerance

Responsibility and Accountability 

for IT risk Management

آگاهی رسانی و تبادل اطالعات 

(Awareness and Communication)

فرهنگ ریسک 

(Risk Culture)

20

Risk Appetite and Risk Tolerance

داز و سطحی از ریسک که سازمان در رسیدن به ماموریت، چشم ان•
.  یا اهداف کالن می پذیرد

Risk Appetite

سک سطح قابل تحمل ریسک برای سازمان با توجه به میزان ری•
مورد پذیرش در سازمان

Risk Tolerance



((Risk Cultureفرهنگ ریسک سازمان 

21

Behavior 

Towards 

Policy 

Compliance

Behavior 

Towards 

Taking 

Risk

Behavior 

Towards 

Negative 

Outcomes

فرهنگ 
ریسک

Conservative: 

Risk-averse

Aggressive: 

Risk Taking

Learning 

Culture

Blaming 

Culture

Compliance

Non-

compliance

22

(Awareness and Communication)آگاهی رسانی و تبادل اطالعات 

تبادل اطالعات ریسک 

استراتژی، : انتظارات کلی از مدیریت ریسک مانند

خط مشی ها ، دستورالعمل ها، آموزش  و اطالع رسانی 
و غیره

اطالعات مرتبط با قابلیت های فعلی سازمان در 
یریت سطح بلوغ فرآیندهای مد: مدیریت ریسک مانند 

ریسک و غیره

اطالعات در مورد وضعیت واقعی ریسک های سازمان 
و غیرهKRIپروفایل ریسک سازمان، : مانند 
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Risk Evaluation

شناسایی ،  ITایجاد اطمینان از این که ریسک های مرتبط با 
.تحلیل و به زبان کسب و کار بیان شده اند

تحلیل و ارزیابی ریسک

متدولوژی های تحلیل و ارزیابی ریسک

کیفی 
Qualitative

کمی
Quantitative

نیمه کمی 
Semi quantitative 

.اساس این روش تجربه و نظر متخصصین است•
یاز به دهی به ریسک ها و تشخیص آسیب پذیری هایی که ناولویت در این روش امکان •

.وجود دارددارند، اقدام سریع 
.در این روش تاثیر و میزان وقوع ریسک بصورت کیفی بیان می شوند•
.با هزینه کمتر و زمان کوتاه تر قابل انجام است•
.دقت روش به تخصص و تجربه افراد بستگی دارد•

.  عموما ارزیابی ریسک تلفیقی از دو روش فوق است•
و تکنیک در این روش از رویکرد ارزیابی ریسک کیفی استفاده می شود در حالی که اصول•

.های ارزیابی ریسک کمی را مورد نظر داریم

ارائه الی ماین روش براساس روش های محاسباتی تخمینی از میزان تاثیر ریسک به زبان •
.استانتخابی موثر کنترل های سود -هزینهمی دهد و در تحلیل 

.نیاز به بلوغ فرآیندی و دقت اطالعات ورودی دارد•
تطابق برخی ریسک ها مانند ریسک اعتبار یک سازمان ، ریسک های تحریم، ریسک های•

.با الزامات قانونی و غیره قابل کمی سازی نیستند

24



تحلیل و ارزیابی ریسک

سناریو 
(کارکنان، پیمانکار)داخلی -ریسک

رقبا، شرکای تجاری و )خارجی -
(غیره

سرویساز ممانعت -
حق دسترسی جهت استفادهافزایش -

غیرمجاز
هاتجهیزات و رسانه خرابی -
....و افشای اطالعات -

Buffer Overflowآسیب پذیری -

Brute-Forceعدم وجود مکانیزم جلوگیری از -

قطعات فقدان رویه های دوره ای تعویض -
...و عدم اجرای مناسب رویه کنترل دسترسی -

ی  کاربردبرنامه های کاربردی و سرویس های -
سخت افزار سرورها -

-Storage

...و دارایی اطالعاتی -

بسیارباال-

باال-

متوسط-

کم-
25

نمونه سناریو سامانه انتقال پیام بانکی

سناریو 
ریسک

26



Mobile Banking (USSD)نمونه سناریو سامانه 

سناریو 
ریسک

27

Semiquantitative Impact Matrix
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Likelihood

1

Insignificant

2

Minor

3

Major

4

Material

5

Catastrophic

1

RARE

2

Unlikely

3

Moderate

4

likely

5

Frequent 28



Risk 
Tolerance

Risk

Estimate

Frequency 

and

Impact
Risk 

Analysis

Refined and 

Specific IT 

Risk 

Scenarios 

تحلیل و ارزیابی ریسک

30

سامانه انتقال پیام بانکینمونه ریسک 

دسته دارایی آسیب پذیری تهدید پیامد ریسکبیشینه عدد 

Server 
(سخت افزار سرورها )

عدم وجود افزونه سخت افزاری  خرابی قطعات قطعی سرویس 24

DB2پایگاه داده

برنامه های کاربردی و  )
(کاربردیسرویس های 

یامنیتاستفاده از تجهیز عدم 
WAF

نرم افزار مخرب
اختالل در عملکرد صحیح نرم 

افزار
18

رمزهای عبورلیست 
(دارایی اطالعاتی)

امکان کپی غیر مجاز اسناد و 
اطالعات

افشای اطالعات دسترسی غیرمجاز 20 31



دسته دارایی آسیب پذیری تهدید پیامد
بیشینه عدد 

ریسک

کاربرکلمه عبور 
(دارایی اطالعاتی) کاربرامکان جعل هویت 

اختصاص رمز عبور از طرف 
یک کاربر جعلی

جعل هویت 24

اطالعات کارت و یا 
مشتریانحساب 

(دارایی اطالعاتی) الگوریتم های رمزنگاری ضعیف شنود ترافیک شبکه اطالعات محرمانهافشای 20

32

33

Risk Response

، آسیب ITایجاد اطمینان از این که موارد مرتبط با ریسک های 
های  پذیری ها و رخدادها بصورت موثر و به صرفه همراستا با اولویت

.کسب و کار پوشش داده شده اند

پاسخگویی به ریسک
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های بیش از سطح  ریسک
قابل قبول

انتخاب روش پاسخگوئی
به ریسک

اجتناب کاهش

به اشتراک  
ال انتق/ گذاری  پذیرش

پاسخگوئی به ریسک

Cost of Response to 

Reduce Risk Within 

Tolerance Levels

Importance of Risk

Capability to Implement 

Response

Effectiveness of Response

Efficiency of the 

Response

پارامترهای مهم در پاسخگوئی
هابه ریسک

های پاسخگوئی به ریسکروش

پاسخگویی به ریسک

:بطور مثال
توقف ارائه سرویس•
انتقال دیتاسنتر از منطقه با احتمال باالی وقوع زلزله•

ریسکعدم انجام فعالیت یا متوقف نمودن آن به دلیل ایجاد 

ریسکازاجتناب

35



تي آن را در صورتي که یک سازمان، مدیریت کیفیت امنیت و تجربه مدیری•
فاده تاکنون نداشته است، باید  از خدمات اشخاص یا سازمان های دیگر است

.نماید

ده به سازمان ها اجازه مي دهد تا ریسک های مرتبط با سیستم های پیچی•
.ندشده در این امر منتقل سازرا به سازمان های دیگر با تجربه و تثبیت

انتقال ریسک یا به اشتراک گذاری قسمتي از ریسک به طرف های دیگر مانند 
...بیمه گزاران، تأمین کنندگان، اشخاص ثالث، پیمانکاران و 

ریسکانتقال/ به اشتراک گذاری 

36

منظور از کاهش ریسک، کاهش اثرات یا احتمال وقوع تهدیدات و یا کاهش  
.آسیب پذیری ها است

ریسککاهش

Cost-Benefitانتخاب کنترل های مناسب براساس آنالیز •

ها ، پروژه ها و اقدامات مناسب امنیتيپیاده سازی طرح•
تدوین و اجرا خط مشي ها، روش های اجرایي، دستورالعمل های مناسب امنیتي•
آموزش و آگاهي رساني•

37



:فقط هنگامي ریسک قابل پذیرش است که

.سطح ریسک قابل پذیرش تعیین شده باشد-
.احتمال وقوع ریسک ارزیابي شده باشد-
.احتمال وقوع خسارت ارزیابي شده باشد-
.باشدCost-Benefitتصمیم گیری براساس آنالیز -

ریسکپذیرش

ر از پایین تریسک هایصورت آگاهانه و هدفمند که شامل ریسک به پذیرش 
ه توسط است و این سطح آستانریسکسطح آستانه قابل قبول برای پذیرش 

.در مورد این ریسک ها اقدامي انجام نمي شود. مدیریت تصویب شده است

38
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سطح اختیار سازمانی مجاز در پذیرش ریسک سطح ریسک

در سطح رئیس یا مدیر سازمان کم

(CIO)پذیرش ریسک توسط مدیر اطالعات سازمان  متوسط

ا مدیر براساس میزان تاثیر بالقوه ریسک، توسط مدیر اطالعات و ی
امنیت اطالعات سازمان باال

جاز پذیرش ریسک تنها در سطح مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان  م
. ریسک اجباری استاست و پایش مستمر بسیارباال

نمونه چارچوب پذیرش ریسک



ه اولویت دهی در پاسخ ب
هاریسک

پاسخگوئی به ریسک

Risk Action 

Plan

Business 

Case

Quick 

Wins

Risk Response Prioritisation

Defer
Business 

Case

Effectiveness/Cost RatioC
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t 
R
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پاسخگوئی ریسک های اولویت دهی شده

پاسخگویی به ریسک

40

دسته دارایی آسیب پذیری تهدید پیامد
بیشینه
عدد 

ریسک
طرح کنترلی/ اقدام

Server 
(سخت افزار سرورها )

عدم وجود افزونه سخت 
افزاری   خرابی قطعات قطعی سرویس 24 افزونهاستفاده از تجهیزات

DB2پایگاه داده

برنامه های کاربردی و  )
(کاربردیسرویس های 

استفاده از تجهیز عدم 
امنیتی
WAF

نرم افزار مخرب اختالل در عملکرد 
صحیح نرم افزار

18
WAFاستفاده از تجهیزات امنیتی

رمزهای عبورلیست 
(دارایی اطالعاتی)

امکان کپی غیر مجاز 
اسناد و اطالعات

افشای اطالعات دسترسی غیرمجاز 20

دوین رویه  طبقه بندی اطالعاتت•
دوین رویه  کنترل دسترسی ت•
دوین رویه  رمزنگاری اطالعات ت•

محرمانه

Risk Treatment PlanیاRisk Action Planنمونه

بانکیسامانه انتقال پیام 



دسته دارایی آسیب پذیری تهدید پیامد
ه بیشین

عدد 
ریسک

طرح کنترلی/ اقدام

عبور کاربررمز 
(دارایی اطالعاتی) کاربرامکان جعل هویت 

اختصاص رمز عبور
از طرف یک کاربر 

جعلی
جعل هویت 24

به کاربران همزمان با رمزعبورصاختصا
سیستمثبت نام کاربر در 

اطالعات کارت و یا 
مشتریانحساب 

(دارایی اطالعاتی)
یفالگوریتم های رمزنگاری ضع بکهشنود ترافیک ش

اطالعاتافشای
محرمانه

20
ز الگوریتم های قوی و به روزااستفاده 

برای رمز نمودن کانال ارتباطی

Risk Treatment PlanیاRisk Action Planنمونه

(USSD) Mobile Banking

42

پایش و بازنگری و بهبود مداوم

43



فهرست مطالب
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نتیجه گیری

45



گیری نتیجه 

46

IT Risk

IT Opportunity

IT as Value Inhibitor or  Destructor  

IT as Value Enabler

با تشکر
سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

مرکز همایش های برج میالد–1392دی ماه 17و 16
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