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2پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

Phone 150 

Years Of 

History

سال30
تکامل

http://whatisusa.info/phone-150-years-of-history/


سامانه های هوشمند همراه



4پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

سامانههایهوشمندهمراه

دارایسیستمعامل
قابلیتنصببرنامهکاربردی

قابلیتپردازشوذخیرهسازیاطالعات



تعداد موبایل های متصل در دنیا

5پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

https://www.gsmaintelligence.com/

میلیارد  7
موبایل متصل

در جهان

میلیارد3حدود 
نفر از گوشی 

ه  هوشمند استفاد
می کنند



رنتاینتنفر از طریق گوشی هوشمندبه میلیارد 3، 2015تا انتهای سال •
.متصل شدند

.درصد است71به میزان 2019در سال اینترنت -انتظار نفوذ موبایل•
درصد جمعیت جهان را پوشش  50داشته و 3Gکشور شبکه فعال 192•

.می دهند
از زمان طی شده بر زمان صرف شده بر روی مرور گر گوشی هوشمند •

.پیشی گرفته استمرو گر کامپیوترهای شخصی 

INTERNET SOCIETY, GLOBAL INTERNET REPORT 2015
MOBILE EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF THE INTERNE



حریم
!خصوصی؟

7

فراهم سازنده 
سیستم عامل

تحلیل گران

یسازنده گوش

مکان یاب  
GPS

مکان یاب
اپراتورها

مکان یاب
شبکه وای فای

شبکه های  
تبلیغاتی

فرهم کنندگان
خدمات مکانی

برنامه های  
کاربردی



حداقل یک میلیون 
ا برنامک در فروشگاه ه
ز  موجود است که بیش ا

د میلیارد بار دانلو100
شده اند



برنامک ها اطالعات شما را جمع آوری می کنند
مک آفی: منبع

9

درصد برنامک ها  80
جمع آوری اطالعات  

مکانی

درصدبرنامکها36
ااطالعاتکاربریشم

رامیدانند

درصدبرنامکها26
شمارهسیمکارتشمارا

میدانند



پراکندگی جغرافیایی بد افزارها در دنیا
مک آفی: منبع

آسیادرصدر
آلودگیبدافزار



2016-توزیع جغرافیایی و تعداد بدافزارهای شناخته شده ظرف یک ساعت توسط اینتل
مک آفی: منبع

!رتبه خوب ایران 
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درصد از برنامک 60
 Googleها در 
play نام کاربری

.فاش می کنندرا  

درصد از برنامک 45
 Googleها در 
play  پسورد را

.فاش می کنند

https://www.nowsecure.com/blog/2016/02/19/assessing-impact-of-
leaky-apps-usernames-and-passwords/



13

میلیون 34ساالنه 
دالر برای توسعه 

برنامک ها ی موبایل
از طرف هرکمپانی   
بزرگ هزینه می شود

درصد از 5/5تنها 
میلیون دالر34این  

برای امنیت برنامک
ها در مقابل هکرها 

هزینه می شود

درصد شرکت ها 50
هیچ بودجه ای برای 
امن سازی برنامک ها 

اختصاص نداده اند



داده ها در گوشی های هوشمند ارزشمندند

14پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

Mobile OS

میلیوندالر1
برایجیلبریک

ازIOSکردن
راهدور



برنامک های گوشی  
های هوشمند که  

داده های حساس و  
شخصی را افشا می  

کنند و نشتی 
اطالعات دارند

بد افزارها

بدافزارهامسالهاصلی
درامنیتسامانههای

! هوشمندنیستند

در مساله فعلی امنیت
سامانه های هوشمند، 

خود برنامک ها 
هستند



درلکسپراسکایوپلیسبینالملگزارشآزمایشگاه
2015سال

ماههموردبررسیقرار12بازهاندرویددریکمیلیونکاربر5•
.گرفتهاند

.گوشییافتشدمیلیون1بررویبدافزار3,408,112•
ازقادربهدزدیپولازبدافزارهایکشفشدهدرصد59.06•

.گوشیهوشمندبودند
.حداقلیکباربادزدیپولروبروشدهبودهزارکاربر500•



توزیع جغرافیایی
حمالت و کاربران

کشور15برای 
با بیشترین میزان

شیوع ایران



کشور15توزیع جغرافیایی جاسوس افزارهای شناسایی شده برای 

ایران



Internet

SMS

صوت

ابر، 
IOT

Security 
Gateway

شبکه های 
سازمانی و 

اینترانت

Web 
sites

Mobile 
apps& 

App 
Stores

Dev.

زیستبوم
سامانههای
هوشمندهمراه

امنیتزیست
بومسامانههای
هوشمندهمراه



بازیگرانکلیدیدربخشیاز

زیستبوم

20

کاربران

توزیعکنندگان

توسعهدهندگان

برنامهکاربردی

سیستمعامل

شبکه

سختافزار

الیههایکاربری

برنامهکاربردی

سیستمعامل

شبکه

سختافزار

برنامهکاربردی

سیستمعامل

شبکه

سختافزار



سازمانهاواستفادهامناز
سامانههایهوشمندهمراه،

!آریمسالهایناست
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مزایا و پیشران های استفاده از موبایل در سازمان ها

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

اطالعات
Source: BYOD and Mobile Security, 2016 SPOTLIGHT 

REPORT

کاربر موبایل در سازمان ها800پرسش از 

ناربراک رحتدوب ب

یدنمتیا ر یازفا
نانکراک

نانکراکیروهر ب یازفا

اههنیزه هاک

یتینمایاهکسیر هاک

نانکراکیصوصخمیرح

دراومریاس
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امکان استفاده از موبایل در سازمان ها

Source: BYOD and Mobile Security, 2016 SPOTLIGHT 

REPORT

لیابومیاههاگتسدزاهدافتساهزاجا
دراددوجونانکراکهیلکیارب

زایخربیاربBYODزاهدافتساناکما
دراددوجو خشمنانکراک

زاینابیتشپیاربیاهمانرب یهامنامزاس
درادنلیابومیاههاگتسد

اما،دنکیمنینابیتشپارلیابومیاههاگتسدزاهدافتسانامزاس
دیامنلاعفارینابیتشپنیااتدرادهمانربهدنیآلاسکییارب

یاربارلیابومیاههاگتسدزاینابیتشپنامزاس
تساهدرک ونممارنآ ادعباما،هدرکلاعفیتدم

رگیدیاه ساپ

کاربر موبایل در سازمان ها800پرسش از 



پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 24

اطالعات
Source: BYOD and Mobile Security, 2016 SPOTLIGHT 

REPORT

تاعالطاتشنایندادتسدزا

اهمتسیسهبزا مری یسرتسد
تکرشیاههدادو

نماانیاهاوتحمواهکمانرب
ناربراک سوتهدشدولناد

اهرازفادب

زورهبزانانیمطا|  48ییا تنا اقنتینمالرتنکییاناوتمدع|  49اهیری پبیسآزاهدافتسا وس|  50هاگتسدندشهدیدزدایندشمگ

 یه/دراومریاس|  Wi-Fi 35 یرطزاهکبشتالمح|  37هاگتسدتیریدم|  38اههماننییآندرکهدروآرب|  39تینمارازفامرنندوب

 4مادک

تیریدمیاربITعبانم یازفا
لیابومتینما

کمکزیمیراکراشف یازفا

ابهلباقمهب وبرمیاههنیزه
اهرازفادب

تشنایندادتسدزا
تاعالطا

لیلدهبهنیزه یازفا|  12نانکراکیروهر ب هاک|  12راکوبسکیاهتیلاعفردلالتخا|  17مادک یه|  17یتکرشاههدادواهمتسیسهبزا مری یسرتسد

 26مادک یه /دراومریاس|   2دزادرپباریروتالگرمیارجتسارا اننامزاس|  7هژیوتخادرپیاهسیورسیاربهدمآردتیوضعهبیاههاگتسد

مهم ترین
نگرانی های
امنیتی
سازمان ها

اطالعات آماری از تهدیدات و نگرانی های امنیتی

تهدیداتمنفیتأثیر
انسازمدرموبایلامنیتی



25

پرس ازکاربرانداخلکشور

Source: ITRC
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معماریمرجعرایان موبایل

یاههدادیاهدرادناتسا
یمئاده فاحردهدشهریخذ

لیابومیاه لا نیرتم م

لیابومهاگتسدتیریدم ·
لیابومکمانربتیریدم ·
یسرتسدوتیوهتیریدم ·
اههدادتیریدم ·

 رحتیدنبهکبش رحتیدنبهکبش

)یجراخ(لیابومکمانربهاگشورف

 رحتهزاورد رحتهزاورد

یاههدادیاهدرادناتسا
یمئاده فاحردهدشهریخذ

کینورتکلاتسپ

Chat

میوقت

تیوهتیریدم

لیابومهاگتسدتیریدم

VPN

یسرتسدیاههکبش)یلخاد(لیابومکمانربهاگشورف

لیابومیاههاگتسد

وتیوهتیریدم
یسرتسد

لاقتنالاحردیاههدادیاهدرادناتسا هدشیراگنزمرلنوت

یاهسیورس
نامزاس

ینامزاستخاسریز

1

3

2

4

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2



معماری مفهومی امنیت موبایل

یاههکبش
رالولس

تنرتایاههکبش
میسیب

کمانرب )یاه(هاگشورف
یجراخ

VPN IDS DLP

نامزاسلیابومیاهسیورس

یسرتسدوتیوهتیریدم

لیابومهاگتسدریدم

لیابومکمانربریدم

کمانرب )یاه(هاگشورف
لیابوم

لیابومکمانربیاههاگرد

نامزاس راخلیابومیاهسیورس

لیابومکمانرب )یاه(هاگشورف

لیابومکمانربیاههاگرد

نامزاسهتسهیاهسیورس

یاهتیلباق /توص
ه راپکی

یکینورتکلاتسپ

 /یزا م اتکسد
یدربراکیاههمانرب

یدربراکیاههمانرب
 وتحت

هدادیاههاگیاپ

SEIM/Log
Correlation

وهزاورد
یتینماهتشپ

هکبشکیفارت
logیاههداد

هدشیراگنزمرزاسهریخذ

هدشنیراگنزمرزاسهریخذ

یاهکمانرب
هدشتیریدم

MDM plugin

نیبرود

نفورکیم

GPS

NFC/ وتولب

Tethering

802.11a/b/g/n

Cellular

USB

لیابومهاگتسد
نابزیملماعمتسیس

هدشتیریدمیاهکمانرب

لباقری یاهکمانرب
نانیمطا

دیفستسیلیاهکمانرب

یزا ملماعمتسیس
)یرایتخا(

...

27
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تهدیدات امنیتی حوزه موبایل در سازمان ها

Source: Mobile Security Reference Architecture, CIO Council – Homeland Security, 

2013
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قابلیتها

امنیتمسائلاقتصادی

)1M(آیاموبایلازماموریتسازمانماپشتیبانیمیکند؟

)M5(تا یرماموریت یست؟

)2M(کاربران )3M(اطالعات )4M(مکان

)1R(برنامک

)2R(دستگاه

)3R(زیرساخت

نتای 
انتخا ب ترینراهکار

متوازنسازیتصمیم
 گونگیوزندهیبهابعادسهگانه

الزاماتماموریتی
 گونگیپشتیبانیموبایلازماموریتسازمان

مبتنیبرریسکسازیمتناسب
 گونگیپاس دهیباریسکهایمختلف

)T1(مالی

)T2(سیاست

)T3(قانون

)T5(عملیات)T4(فناوری

T(حریمخصوصی

6(

)T7(امنیت

چارچوب تصمیم امن رایانش موبایل در سطح سازمانی



هایکلیدیمعماریرایان مولفه
موبایلبرایامنسازیسازمان



زیرساخت
آیا ست؟ برای پشتیبانی از راهکار موبایل نیاز اچه نوع زیرساختی •

و از آن ها سازمان می تواند زیرساخت های موجود را تقویت کند 
استفاده کند؟

صی شدت تخصمبتنی بر محصول و بهزیرساخت های ضروری آیا •
هستند؟

ابری  مانند سرویس های)آیا راهکار نیازمند استفاده از زیرساختی •
است که تحت کنترل سازمان قرار ندارد؟( شخص ثالث

وجود دارند که انواع زیرساخت ها و آیا مقررات یا سیاست هایی •
مانند ارتباطات )پیکربندی زیرساخت های استفاده شده را 

کنند؟مدیریت(( TIC)اینترنتی مورد اعتماد 



کدام برنامک ها می توانند به آن ها دسترسی داشته و داده ها در کجا ذخیره خواهند شد •
؟انتقال داده چگونه انجام خواهد گرفتو باشند

و رمزنگاری)آیا داده های ذخیره شده توسط راهکار در طول انتقال و یا بعد از آن محافظت •
؟می شوند( غیره

چگونه دستگاه های فیزیکی مدیریت و امن خواهند شد؟•
شده آیا راهکار به دانش وسیعی در مورد فناوری هایی که قبالً توسط سازمان استفاده ن•

است نیاز دارد؟
؟انی می کندآیا زیرساخت از یک پلتفرم دستگاه موبایل یا چندین پلتفرم متعدد پشتیب•
هستند؟ رمقیاس پذیآینده، در آیا زیرساخت ها برای ارائه پشتیبانی از مأموریت های بیشتر •

زیرساخت



دستگاههایموبایل

از چه پلتفرم هایی در سازمان پشتیبانی خواهند شد؟•
چگونه سیاست ها و رویه ها در دستگاه های موبایل اعمال می شوند؟•
پشتیبانی( فعال یا دوگانه)آیا سازمان از دستگاه های شخصی •

می کند؟
 دیده چه کسی مسئول دستگاه های گم شده، به سرقت رفته یا آسیب•

است؟
کنان، کار)چه کسی برای شرکت در رایانش موبایل واجد شرایط است •

؟(پیمانکاران یا غیره



موبایل و قیمت گذاری چه هستند؟انتخاب اپراتور گزینه های •
اه های موبایل مربوط به پلتفرم معرفی شده برای دستگپروفایل ریسک امنیتی•

چیست؟
؟ آیا ستندمکانیسم های ارتباطی که توسط دستگاه پشتیبانی می شوند چه ه•

رای ب)ریسک هایی در ارتباط با آن ها وجود دارند که غیر قابل قبول هستند 
؟(، مادون قرمزNFCمثال بلوتوث، اترنت بی سیم، 

برای اهدافبتوانآیا دستگاه موبایل داده هایی را جمع آوری می کنند که•
برای )دیگری به جز مواردی که مستقیماً به مأموریت سازمان مربوط هستند 

د؟ناستفاده شو( مثال داده های مکان یابی

دستگاههایموبایل



برنامکها
حدود  آیا انتخاب برنامک هایی که می توانند روی پلتفرم موبایل اجرا شوند، م•

خواهند شد؟
از سازمانی، تجاری و یا متن بآیا برنامک های مجاز شامل برنامک های دولتی، •

هستند؟
آیا برنامک در ابر یا در حافظه داخلی ذخیره خواهند شد؟•
گاه های  سازمان منابعی را برای به کارگیری برنامک ها و سرویس ها برای دستآیا •

دارد؟ سازمان از چه چارچوبی تبعیت خواهد کرد؟موبایل 
، چه قبل از این که برنامک ها در دسترس کارکنان سازمانی قرار گیرند•

نیاز است؟  روش های تستی مورد



برنامکها
ز ؟ اگر بیش اچه کسانی برنامک های مورداستفاده را نگهداری خواهند کرد•

یک فروشنده دخیل باشد، در زمان حل مسائل و مشکالت چگونه با هم  
می کنند؟( ارتباط برقرار)همکاری 

چه مجوز نرم افزاری مورد نیاز خواهد بود؟•
آیا در طی زمان استفاده شخصی، برنامک ها نظارت می شوند؟•
ی آن پس از این که یک فروشنده کنترلی را روی برنامک یا داده هاآیا •

برنامک توسعه یافت انجام می دهد؟
ه جهت  آیا برنامک، داده های غیر قابل استناد را برای استفاده توسط فروشند•

بازاریابی یا اهداف دیگر جمع آوری می کند؟



مدیریتکارکنانوتس یالت

تدوین سیاست های امنیتی سازمان  •
ارزیابی ریسک روی دارایی های سازمان در استفاده از •

موبایل
ن  اطمینان از صحت و کفایت منابع برای در اختیار داشت•

تیمی برای مدیریت امنیت موبایل در سازمان  
استفاده از موبایلارایه خط مشی ها و الزامات امنیتی •
ل در حوزه استفاده از موبایردیابی و رصد آسیب پذیری ها •

در سازمان



آموزش
به عنوان بخشی از برنامه کل  آموزش امنیت زیرساخت موبایل •

آموزش امنیت سازمان 
ر  شامل آگاهی از امنیت موبایل، مروآموزش امنیت موبایل کاربران •

سیاست ها و بهترین تجربیات
و کارکنان پشتیبانی فنیآموزش امنیت موبایل برای مدیران •
برای تمام کارکنان، شامل آموزش آگاهی  آموزش محیط موبایل •

امنیتی در مورد ریسک های استفاده از دستگاه های موبایل و 
برنامه های کاربردی غیرمجاز است



کنترلهایفیزیکی

ل کند  ارائه  شود تا اطمینان حاصیک برنامه امنیت فیزیکی •
که تمامی اجزای زیرساخت موبایل به طور امن نصب 

رسی  شده اند و می توانند تنها توسط کارکنان مجاز مورد دست
است هایی  عالوه بر این، برنامه امنیت فیزیکی، سی. واقع شوند

اهم را برای کنترل فیزیکی دستگاه موبایل کاربران فر
.می کند

به شبکه های مختلفکنترل دسترسی موبایل ها •



هوشمندو کلی سامانه های های امنیتی جنبه
X.1139و X.1120های اساس متممهمراه بر

سازمانهربرایبایدامنیتیراهکارهایبهدستیابیبرای

شودشناساییامنیتیتهدیدات-1

شودتعیینامنیتیاهدافبرمبتنیامنیتیهانیازمندی-2

اهدافامنیتی
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ت دیداتامنیتی نیازمندیهایامنیتی راهکارهایامنیتی



تهدیدات

ریسک

کنترل و
الزامات

ی  شناسای
دارایی ها

امنیت
زیست بوم سامانه  

های هوشمند
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اطالعات


