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 چکیده 

در  ها()موبایل های هوشمند همراهسامانهدهد که وابستگی کارکنان )سازمانی، بانکی، شرکتی و ...( به تحقیقات اخیر نشان می

مورد نظر کارکنان مرتبط با کار سازمان  ها برای دسترسی به انواع مختلف اطالعات رو به افزایش است. چه اطالعاتسازمان

روی  های هوشمند همراهسامانهباشد و چه نامرتبط باشد و جنبه تفریحی و سرگرمی داشته باشد، واضح است که استفاده از 

رد ها، از یک طرف عملکو جذابیت استفاده از آن های هوشمند همراهسامانهها تأثیر قابل توجهی دارد. با ظهور عملکرد آن

دار شده است. از طرف دیگر، بسیاری از الشعاع قرار گرفته و از سوی دیگر امنیت اطالعات سازمانی نیز خدشهکارکنان تحت

توسط کارکنان خود ندارند که این موضوع، های هوشمند همراه سامانههای استفاده از ها توجه چندانی به ریسکسازمان

ها، و تبلتهای هوشمند همراه سامانهها و ظهور ؛ چرا که با پیشرفته شدن موبایلاست مشکالت امنیتی را دو چندان کرده

تهدیدات جدیدی از قبیل افشای اطالعات شخصی، سازمانی و مالی، دسترسی به این اطالعات، شنود، نقض حریم خصوصی، 

در این مقاله به شناسایی فضای  آیند.وجود میتزریق بدافزار به گوشی، جاسوسی و بسیاری موارد دیگر نیز برای سازمان به

 MCDF)1(چارچوب تصمیم رایانش موبایلک یاست. سپس  ها پرداخته شدهتهدیدات سامانه های هوشمند همراه بر سازمان

موبایل )در صورت مواجهه با  راهکارکه کدام  ها در تعیین اینبه سازمان تا ارایه شده است جامعگیری یمتصمیک فرآیند  و

-مدل امن استفاده از سامانه چارچوب مطرح شده بر اساس .یاری رساند های سازمانی پشتیبانی خواهد کرد،از مأموریتوجود( 

شده  ارایهها و کسب و کارهای خصوصی( ها، بانکهای دولتی، شرکتهای مختلف )سازمانهای هوشمند همراه در سازمان

قابل با تهدیدات ناشی از آنها  برخوردا راهکارهای امنیتی مطلوب برای بر اساس این مدل امکان استخراج الزامات یاست تا 

 . حصول باشد
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 مقدمه  1

اطالعات آماری ارزشمندی در متخصص امنیت سایبری،  011، با انجام یک مطالعه میدانی و آمارگیری از حدود 2112در سال 

. بر اساس این [1]ده استها استخراج شبه آن های هوشمند همراهسامانهها هنگام ورود حوزه کارایی و امنیت سازمان

-سامانهترین نتایج حاصل شده از نظرات این متخصصین در مورد استفاده از کننده در آن، کلیدیمطالعه و پاسخ افراد شرکت

ن در آن ها شامل موارد زیر هستند )درصد نوشته شده برای هر مورد، میزان پاسخ متخصصیدر سازمان راههای هوشمند هم

 :مورد است(

 های استفاده از ترین پیشراندرصد( مهم 66) 4وریدرصد( و بهره 62) 6درصد(، رضایت 26کارکنان ) 2افزایش تحرک

 44ها )ها، از مواردی همچون کاهش هزینهن پیشراندهند. جالب این که ایهای موبایل را تشکیل میدستگاه

 درصد( از اهمیت باالتری برخوردار هستند.

 ( مهم 12درصد( و حریم خصوصی کارکنان ) 63امنیت )های موبایل ترین موانع برای استفاده از دستگاهدرصد

درصد(، سهم  4ی کاربران )هادرصد( و نگرانی 6های مدیریتی )اند. این در حالی است که مخالفتشناخته شده

 دهند.ها تشکیل میکمتری را برای ایجاد ممنوعیت در استفاده از موبایل در سازمان

 بینند که به طور ویژه، از صدمه می های هوشمند همراه سامانهها از نفوذهای امنیتی در حوزه یک پنجم سازمان

 شوند.آمیز ایجاد میمخاطره Wi-Fiهای طریق بدافزارها و شبکه

  بار سنگینی را به منابع های هوشمند همراهسامانهتهدیدات امنیتی موجود برای استفاده از ،IT ( 64سازمانی 

 کند.درصد( تحمیل می 24درصد( و حجم کار میز کمک )

 ها در اندرصد از سازم 61های جدید، تنها نامهها و ارائه آیینبا وجود افزایش تهدیدات امنیتی موبایل، نفوذ به داده

 های هوشمند همراهسامانهطول یک سال، بودجه امنیتی خود را برای مقابله با تهدیدات ناشی از استفاده از 

 ای برای تغییر بودجه امنیتی خود ندارند.ها برنامهدرصد از سازمان 64اند. همچنین افزایش داده

اند دهندگان تصریح کردهدرصد از پاسخ 41ها، در سازمان  های هوشمند همراهسامانههمچنین در پاسخ به وضعیت استفاده از 

های هوشمند سامانهدرصد امکان استفاده از  62ها وجود دارد. آن سازماندر  های هوشمند همراهسامانهکه اجازه استفاده از 

ای برای پشتیبانی از برنامه ها هیچآن سازماناند که درصد گفته 16اند. را برای برخی از کارکنان مشخص تائید کرده همراه

را پشتیبانی  های هوشمند همراهسامانهها استفاده از آن سازماناند که اگر چه درصد گفته 3ندارد.  های هوشمند همراهسامانه

ها در سراسر دنیا، بیشتر از آن که به امنیت خود هنگام با توجه به اطالعات آماری فوق مشخص است که سازمان .کندنمی

شخصی توجه داشته باشند، به تأثیرات کسب و کاری آن توجه دارند؛ غافل از این که این  های هوشمند همراهسامانهتفاده از اس

ها ای برای آنها داشته باشند و باید چارههای سازمانناپذیری روی داراییتوانند تأثیرات جبرانتهدیدات رو به رشد، می

های امنیتی مرتبط ترین نگرانی، خواسته شده بود که اصلی [1]جامعه مورد تحقیق مرجع  در سؤال دیگری از اندیشیده شود.

درصد از  42: که صورت استاین هایی که داده شد، به پاسخ چیست وها در سازمان های هوشمند همراهسامانهبا استفاده از 

های ها و دادهدرصد دسترسی غیرمجاز به سیستم 62اند. ترین نگرانی امنیتی خواندهدست دادن یا نشت اطالعات را مهم

ها و محتواهای دانلودشده توسط کاربران، تهدید اند که برنامکدرصد گفته 64اند. ترین نگرانی خود عنوان کردهشرکت را مهم
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درصد گم  61ند. اهای امنیتی خواندهترین عامل تهدید و نگرانیدرصد بدافزارها را مهم 62شوند. عمده سازمانی محسوب می

درصد عدم  40اند. ها را بیان کردهپذیریدرصد سوء استفاده از آسیب 43اند. شدن یا دزدیده شدن دستگاه را مطرح کرده

 64ها، نامهدرصد برآورده کردن آیین 60افزار امنیتی، روز بودن نرمدرصد اطمینان از به 63توانایی کنترل امنیت نقاط انتهایی، 

  .(1)شکل  انددرصد نیز سایر موارد را مطرح کرده 4و  Wi-Fiدرصد حمالت شبکه از طریق  66ت دستگاه، درصد مدیری

  ا   ا     ا  ن ا       ا

 ا     ی  ه   ا م ی        
 ک   یا    ا  و

  ما ا  یا ا   م و ا   ما   
نا   اک       د   ل ا 

 ا  ا  اد  

  و  ه   ا نا ی  ا |  48   ا   ا  اق   ی ما     ک   ا ا    د  |  49 ا  ی      ی    ا   ا   ا    |  50  ا     ند   د     ا  ند   گ

  ی /  ا م   ا |  Wi-Fi 35       ا ه          |  37  ا         دم |  38  ا  هما   ی   ن  ک    و    |  39  ی ما  ا  ا     ن   

 4  ادک
 

 [1]  ا ای ام ی   م      ا ا   ا   ا  م  ا ل     ا مان        ا  : اصل 1  ل 

درصد  42یت موبایل پرسیده شد. در پاسخ به این سؤال، های اصلی امندر سؤال دیگری از افراد متخصص در خصوص چالش

حل ها این است که عالوه بر نیاز به داشتن یک راهاند. به عبارت دیگر، نظر آنترین چالش دانستهها را مهمحفاظت از دارایی

درصد،  66چنین های سازمان نیز باید مد نظر قرار بگیرد. همبرای شناسایی تهدیدات، رفع تهدیدات بر اساس سیاست

های شبکه، حل امنیتی یکپارچه شده با پلتفرماند. به نظر این متخصصین، نیاز به داشتن یک راهرا مهم ارزیابی کرده 6تیتمام

اند. از پذیری را چالش کلیدی بر شمردهدرصد نیز مشاهده 16ترین چالش امنیتی است. موجود، مهم 2ITSMنقاط انتهایی و 

 .(2)شکل  های موجود و انواع تهدیدات، بسیار مهم تلقی شده استشاهده تمامی دستگاهنظر آنان امکان م

ی      د ا م
 یا   ا      ما    د ا م نا ما
.  ا  ای     م   اد د    ا  ا و     م

    ا   
 یا      ل  ا   د  ه  ا      ی ما ل   ا     ه 

.  ا  ای      م ITSM و   ا   ا  اق   ه   

     یا    ا 

ا    ا ا   ا   ا  
 یا   ل   ا        ا  ه   ای      و  
  ا ا     اد د         اد د     ا ا  
  ا       دم د ا   ی  نام ا  یا    ای 
 .  ی  

 

 [1]  ای      د    ا  اما ه ای اصل  ام ی  :  الش2  ل 
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روی هوشمند همراه سامانه تأثیرات منفی تهدیدات  شمار دیگری مطرح می شود، برای نمونهسواالت بی با توجه به موارد فوق

میزان ها چیست؟ سازماندر  سامانه هوشمند همراه تأثیرات منفی تهدیدات را باید چگونه مدیریت کرد؟ سازمان یا شرکت 

های شخصی یا آیا تا کنون در دستگاه ؟است چه میزاندر سازمان  سامانه هوشمند همراه یافته برای امنیت بودجه تخصیص

های شخصی یا سازمانی، به شوند، دانلود بدافزار صورت گرفته است؟ آیا تا کنون دستگاهتفاده میسازمانی که در سازمان اس

در نفوذهای امنیتی رخ داده در سازمان شما نقش  های هوشمند همراهسامانهاند؟ آیا پرخطر متصل شده Wi-Fiهای شبکه

در سازمان شما چه مقدار است؟ انواع نه هوشمند همراه ساماالزم برای رفع یک نفوذ امنیتی  زمانمدت  ؟اند یا خیرداشته

های مسئول تنظیم سیاست چیست؟ سامانه هوشمند همراهدر حوزه  هاهای کاربردی مورد استفاده در سازمانکاربران و برنامه

های رای دستگاههایی را بهای کاربردی و استفادهچه برنامهبه  کیست؟در سازمان  های هوشمند همراهسامانهاستفاده از 

چه اقداماتی جهت  ؟شودهای موبایلی از سوی سازمان پشتیبانی میچه پلتفرم استفاده داد؟اجازه باید شخصی افراد در سازمان 

 سازمانابزارهایی در   چه ؟در سازمان شما مورد استفاده قرار گرفته است های هوشمند همراهسامانهکنترل ریسک ناشی از 

های کاربردی موبایل های پیش روی مدیریت برنامهچالش ؟شودبه کار گرفته میسامانه هوشمند همراه جهت مدیریت امنیت 

(4MAM )چیست؟ ( 0مدیریت تهدیدات موبایلMTM ) کننده از اثر خروج یا اخراج کارکنان استفادهچگونه باید باشد؟

شده های ذخیرهاز چه فرایندهایی برای حذف داده هنگام خروج کارکنان از سازمان شما،چیست؟ دستگاه موبایل از سازمان 

 ها با تهدیدات باید توجه نمود که:؟ در خصوص برخورد سازمانشودها استفاده میآن های هوشمند همراهسامانهروی 

  هر سازمان، تمایل به پاسخ به تهدیداتی دارد که از نظر کسب و کاری، به ضررش باشد. لذا تهدیداتی که تأثیر

ها از هزینه ناشی از خود این تهدیدات ی بر کسب و کار نداشته باشند یا به عبارت دیگر، هزینه مقابله با آنچندان

 بیشتر باشد، مورد توجه نیستند.

 سامانه اند و در واقع امنیت های هوشمند نداشتهها توجه چندانی به موضوع امنیت گوشیتا کنون اکثر سازمان

 ها خواهد بود.این سازمان ، مبحث آیندههوشمند همراه 

سازی راهکارهای مواجهه با آن، با ها برای پیادهها وجود دارد، اما سازمانهای امنیتی در بسیاری از سازماناگرچه نگرانی

های سازمان را هایی مثل پذیرش این راهکار از سوی کارکنان نیز مواجه هستند و ممکن است برخی کارکنان، سیاستچالش

  در گوشی خود( دنبال نکنند. مورد استفادههای کاربردی شرایط )مثل برنامهدر برخی 

استخراج شده است. سپس  [6-2]و بر اساس منابع  های هوشمند همراهدر این مقاله فضای استفاده از موبایل و سامانه

نظر گرفتن نوع کار سازمان ارایه در یک سازمان و بدون در سامانه هوشمند همراه معماری مفهومی و کالن امنیت استفاده از 

سامانه کند تا بتوانند یک چارچوب مناسب برای امن سازی استفاده از شده است. این معماری به کارشناسان کمک می

نوع و کسب و کار سازمان ارایه کنند. این چارچوب که مستقل از اقتصادی با توجه به منافع  رادر سازمان  هوشمند همراه 

ن ارایه شده است، امکان برنامه ریزی و راه کار امن سازی شرکت ها و موسسات را در استفاده ار موبایل و سامانه فعالیت سازما

 از این رو مدل ارایه شده در این مقاله به خوبی برای هر نوع سازمان و کسب و کاری فراهم می سازند. را های هوشمند همراه

های امنیتی برای داشتن این مدل کمک می نماید تا نیازمندی م و استفاده است.قابل تعمی ها، ....()دولتی، خصوصی، بانک

 .3های هوشمند را تحقق بخشیدسازمانی امن در مقابل تهیدیدات سامانه

                                                 
4 Mobile Application Management 
0 Mobile Threat Management 

اده از هر دو کلمه و عبارت با توجه به استفاده از کلمه موبایل در بعضی منابع و عبارت سامانه هوشمند همراه در بعضی منابع دیگر، ما در این مقاله مجبور به استف 3

 ایم تا اصالت رجوع به منابع به درستی حفظ گردد.شده
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 معماریداشته و در فصل سوم  به رایانش موبایل در فضای استفاده سازمانی مختصری گاهابتدا در فصل دوم ن در این مقاله

است. در ادامه و در فصل چهارم چارچوب تصمیم امنیتی رایانش استخراج شده در سطح سازمانی موبایل  تیامن مفهومی

چارچوب ارایه شده به بررسی اجمالی امنیت رایانش مبتنی در فصل پنجم و موبایل در سطح سازمانی معرفی شده است تا 

در استفاده  و تصمیم گیری صحیح در امن سازی سازمان ایبره ابعاد مختلف مساله موبایل در سطح سازمانی پرداخته شده و ب

. در جمع بندی بر اساس چارچوب تصمیم امنیتی ارایه شده سعی شده است سواالت کلیدی و پرداخته شده استاز موبایل 

 هایی که باید صورت گیرد تا امنیت سازمان در استفاده از موبایل تضمین شود مطرح شده است.فعالیت

 م  ا ل ا ا ش    م و ی  2

نیاز تا به  دهدمیاین امکان را ( شوندنامیده می سازمان اختصار بهکه ) ها و مؤسساتسازمانبه  11رایانش موبایل فناوری

د. نپاسخ دهاز هر مکان و در هر زمان،  ،ی سازمانی و دولتیهاسرویسدسترسی به اطالعات و  برایو شهروندان کارکنان 

های سازمان تا سیستم( سیمباسیم یا های دسترسی بیاز طریق شبکه) های موبایلتوان از دستگاهیرا مرایانش موبایل  گستره

 اجزای زیر است شامل رایانش موبایلدر نظر گرفت. محیط  ،دهندرا ارائه میدیجیتال  دولت هایسرویسهایی که و زیرساخت

[3]: 

 ای     ا 

 م  ا ل

به اتصال های قابلیت از که شوندمی هاتبلتوشمند همراه و های هموبایل شامل تلفنهای دستگاه

 و، ارائه سرویس میزبانی صوت (Wi-Fiاز طریق شبکه سلولی و سیم )غالباً بیچندین شبکه 

موبایل )همانند دوربین و دسترسی به حسگرهای  منظور کنند. بهپشتیبانی می های کاربردیبرنامه

های موبایل استفاده عاملی موبایل، از سیستمهادستگاهروی  تو صو دادههای سرویس میکروفن( و

 شود.می

 ای    ه

       

. این شوندمی Wi-Fiهای و شبکه تجاری لیسلوشبکه  دهندگانشامل سرویسهای دسترسی شبکه

این ترتیب و به  فراهم نموده موبایلهای کاربران دستگاهسیم را برای دسترسی به شبکه بیها، شبکه

بهره  با هدف موبایلهای های سازمانی متصل شوند. دستگاهاینترنت و سرویستوانند به کاربران می

 11قابل اعتمادسیم ممکن است های بی. این شبکهاندطراحی شدهسیم موجود بی شبکهاز بردن 

عمومی( و یا  Fi-Wiهمانند شبکه ) 12قابل اعتماد (، غیرامن سیم سازمانیبی همانند شبکه)

 د.نباش از سازمان( خارج مخابراتی دهندهسرویس شبکه) 16ارجیخ

    اخ  

  ا ما  

های مدیریت و همچنین ، سرویس14متحرکهای دسترسی گاهسازمانی متشکل از در زیرساخت

های ارتباط با دستگاهبرای سازمان را  اتصال سازمانی، . زیرساختاست یها و اطالعات سازمانسرویس

و احراز اصالت های کاربردی برنامهها، مدیریت دستگاه ه منظورب هاها / سرویسسیستمو  موبایل
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در حال  هایسرویس موجود یا هایسرویساز نوع توان های سازمانی را می. سرویسکندمیفراهم  

این  جملهفراهم شده است. از  موبایلکاربران سازمان از جمله کاربران  تمامی دانست که برای تحول

تقویم( و همچنین یا  chat ،پست الکترونیکیمانند های )توان به ارتباطات صوتی و دادهها میسرویس

 اشاره کرد. 14و مأموریت 12همکاری، 16وریمرتبط با بهرههای و برنامک هاسرویس

 

تشکیل  را رایانش موبایل که خود یک معماری)های دسترسی و زیرساخت سازمانی ، شبکهی موبایلهادستگاه 6در شکل 

 : عبارتند از که دارندحوزه کلیدی در این شکل وجود  چهار. ( نمایش داده شده استاندداده

 MDM)18( م  ا لمد         ا   (1

 MAM)19(    ام  م  ا لمد      (2

 های موبایلدستگاه به منظور استفاده در IAM)20(        و مد          ا  ا  ای  (6

 د.نرا پاسخ ده سازمان الزامات توانندبوده و می گذاریو رمز احراز اصالتشامل راهکارهای که   امد      ا   (4

                                                 
16 Productivity  
12 Collaboration  
14 Mission  
10 Mobile Device Management 
13 Mobile Application Management 
21 Identity and Access Management 
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 یا    ا  یا   اد ا  ا
   ا  ه  ا      د    یخ 

ل ا  م یا  شلا         م

 ل ا  م  ا         دم
 ل ا  م  ما        دم
 و          دم        
 ا    ا      دم

     ید   ه        ید   ه   

)   اخ( ل ا  م  ما     ا  و  

       او         او  

 یا    ا  یا   اد ا  ا
   ا  ه  ا      د    یخ 

 ی و   لا    

Chat

   ق 

         دم

ل ا  م  ا         دم

VPN

       یا  ه   ) لخا ( ل ا  م  ما     ا  و  

ل ا  م یا   ا    

 و          دم
      

 د  ی ا   م  ل    اق  ا  ا    یا    ا  یا   اد ا  ا

 یا    و  
نام ا 

   ام ا   خا    

1

3

2

4

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2

 
 [3]مع ا ی کل   ا ا ش م  ا ل  :3   ل

این کارگیری به برای پشتیبانی از لذا ،هستند کاربرهای اصلی ها، دستگاهو تبلت همراه هوشمند هایسامانهکه  با توجه به این

 مربوط بهمدیریتی  توابعکه های موجود فرایندابزارها و  است الزم. استنیاز  اضافیابزارهای به  هاسازمانتوسط  هااهدستگ

 اتتهدید ه تشریحب ادامه. در یابند بهبوددهند، ارائه می ( را21EMM) سازمان پذیری( درجاییتحرک )یا جابهمدیریت راهکار 

 پردازیم.مید نوجود داربایل رایانش موهای رایجی که در و ریسک

     طح  ا ما   مع ا ی م   م  ام ی  م  ا ل 3

 26پذیریدسترسیو  22تمامیتمحرمانگی، ند بتوا سازمانارائه یک الگوی معماری است که از طریق آن  اصلی این بخش،هدف 

مرجع امنیت  معماری 4ل در شک د.هستند را تضمین کن دسترسدر  24هایی که از طریق یک راهکار رایانش موبایلداده

)تحت  6شکل  دربوده که  رایانش موبایلای از معماری یافتهاین معماری، شکل توسعه. [2]نشان داده شده است  موبایل

و سناریوهای مدیریت دستگاه که یک سازمان  موبایل( نشان داده شده است و زیرساخت کلی رایانش موبایلمعماری  واننع

های و سرویس های کاربردیبرنامهای از و همچنین طیف گسترده ها نیاز داردبه آن های کاربری مختلفگروهبرای پشتیبانی از 

و مدیریت  MDM ،MAM ،IAMرا که شامل  موبایلزیرساخت دستگاه  هایمؤلفهکند. این معماری می موبایل را تعریف

برای  میانی های امنیتی که واسطدروازهدی و های کاربربرنامهو  نفوذهای تشخیص ، سیستمVPNو همچنین  هاداده

ممکن  هانماید. سازمانمیتشریح  شوند رامی ها و اطالعات سازمانی سازمان محسوببه سرویس موبایل دسترسی از زیرساخت

                                                 
21 Enterprise mobility management 
22 Integrity  
26 Availability 
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 که برای این کار باید کنند یسازیاختصاصعملیاتی،  توسعهالزامات وکار خود و را بر مبنای کسبمرجع است معماری 

 امنیتی مربوطه در نظر گرفته شود.ها و الزامات ریسک

 یا  ه   
   ل 

     ا یا  ه   
 ی    

  ما    )یا ( ا  و  
   اخ

VPN IDS DLP

نام ا  ل ا  م یا    و  

       و          دم

ل ا  م  ا       دم

ل ا  م  ما      دم

  ما    )یا ( ا  و  
ل ا  م

ل ا  م  ما    یا   اگ  

 نام ا    اخ ل ا  م یا    و  

ل ا  م  ما    )یا ( ا  و  

ل ا  م  ما    یا   اگ  

نام ا  ه    یا    و  

 یا   یل ا  /  ص 
ه  ا   

  ی و   لا    

 /ی ا م  ا    
ی    اک یا  هما   

 ی    اک یا  هما   
 و    

  ا  یا   ا  ا 

SEIM/Log
Correlation

 و   او  
  ی ما ه   

ه     ی ا  
log یا    ا 

 د  ی ا   م   ا    یخ 

  د   ی ا   م   ا    یخ 

 یا   ما   
 د      دم

MDM plugin

 ی  و 

  و  یم

GPS

NFC/    ل 

Tethering

802.11a/b/g/n

Cellular

USB

ل ا  م  ا    
نا  یم لما     ی 

 د      دم یا   ما   

 ل ا   ی  یا   ما   
نا ی  ا

دی     یل یا   ما   

 ی ا م لما     ی 
)ی ای خا(

...

 
 [2]: مع ا ی م    ام ی  م  ا ل 4   ل

که تحت کنترل مستقیم یک سازمان قرار دارند  هاییبخشنشان داده شده است،  ی مرجع نیزکه در معماری امنیت گونههمان

 دستگاهکه روی هایی برنامکو  موبایل رنگ نارنجی نشان داده شده است(، دستگاهبه  که) موبایلزیرساخت  :از اندعبارت

تحت اند( هم به رنگ سبز نشان داده شدهکه سازمان ) اصلی هایعالوه بر این موارد، سرویس شوند.میاجرا نصب و  موبایل

موبایل  دستگاهنیت ارتباطات به عنوان یک تابع از ام. قرار دارند، اما خارج از محدوده این معماری مرجع هستند سازمانکنترل 

های آن در نظر گرفته شده است. همچنین مدل معماری دستگاه موبایل نیز در یک دایره نشان داده شده است. این یا برنامک

یتی موبایل های امنسازی امن و کارای زیرساختها برای پیادهعنوان یک مدل پایه و به منظور کمک به سازمان بهمعماری 

اساس  برارزیابی ریسک برای اصالح و تعدیل این معماری روش از یک باید  هاالزم به ذکر است که سازمان قابل استفاده است.

 موبایلی هادستگاهفراهم نمودن امنیت در  ی،سازمانموبایل زیرساخت از ارائه هدف استفاده کنند.  ی خاص خود هانیازمندی
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 های در دسترس آناندادهو موبایل  های قابل ارائه به کاربرانسرویساز  به منابع سازمان و حفاظت 26شدهو دسترسی تضمین

کاربران  و 22ی، کاربران پیمانکارسازمانکاربران  کند:میاز کاربران را پشتیبانی  سه دسته موبایل زیرساخت معموالًاست. 

 ابل مشاهده است.ق 2. شرح مربوط به هر یک از این سه دسته در جدول 24خارجی

 [2] : ا  ا  کا   ان        اخ  م  ا ل  2  دو 

   ا ما کا   ان 

)کا ک ان  

 کا م دان(

های ها و سرویسی، کارکنان سازمان هستند که از طریق دستگاه موبایل به دادهسازمانکاربران 

کارکنان،  سازمان دسترسی دارند. نیازهای این گروه بر اساس پارامترهایی همانند مأموریت

ها دسترسی داشته باشند، و دلیل دسترسی به آن هایی که کارکنان باید به آنحساسیت داده

موبایل به  20هایای از اعتبارنامهشود. مجموعههایی غیر از سازمان تعیین میها از مکانداده

 پیدا کنند. های داخل سازمان دسترسیها بتوانند به سامانهشود تا آنداده می سازمانکاربران 

 کا   ان  ی ا  ا 

 ) ی ا  ا ان(

جهت انجام یک مأموریت مشخص  سازمانهایی هستند که با کاربران پیمانکار، کارکنان سازمان

کاران(. این دسته از کاربران جهت تکمیل وظایف خود کنند )به عنوان مثال، پیمانمشارکت می

سترسی داشته باشند. اما به این کارکنان سطح د سازمانها و زیرساخت ها، برنامکباید به داده

ای از مجوزهای موبایل شود. معموالً مجموعهدسترسی و مجوزهای مشابه با کارکنان مجاز داده نمی

ها استفاده های داخلی سازمان از آنشود که جهت دسترسی به سامانهبه کاربران پیمانکار داده می

 کنند.

 کا   ان خا   

ن )م        و دا

و ا  ا      ان  ه 

  ا مان(

های کاربران خارجی افرادی هستند که لزوماً به سازمان مرتبط نیستند، ولی نیاز دارند که به داده

های کاربردی تحت وب، عمومی سازمان دسترسی پیدا کنند. این دسترسی از طریق برنامه

رد. کاربران خارجی معموالً گیمنظوره صورت میها خاصهای موبایل و یا سایر مکانیسمبرنامک

ای سازمان های داده23جهت شناسایی خود به سازمان به مجوز نیاز ندارند. در برخی موارد، واسط

ای از مجوزهای قابل استفاده به صورت محلی )که فقط برای توانند جهت اعطای مجموعهمی

 دسترسی به برخی منابع معتبر هستند( مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

 

 شوند، نشانمی دهیسرویس مؤلفهکه توسط هر  موبایلکاربران  به همراه انواعرا  موبایلمختلف زیرساخت  هایمؤلفه 6دول ج

مدل مرجع از این رو، ممکن نیست.  هاآن هایمؤلفه تمامی، شناسایی موبایل. به دلیل تعدد بسیار زیاد راهکارهای دهدمی

 .شودتمرکز می تر هستند،هایی که متداولروی مؤلفه

                                                 
26 Assured  
22 Partner  

24 External  
20 Credentials  
23 Interface  
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  ای     اخ  م  ا ل    ا ا      کا   ان م  ا ل:        ا  مؤل ه3  دو 
 کا    خا    کا     ی ا  ا  کا     ا ما   مؤل ه

    (VPNم ا ی ) خص ص     ه

    (MDMم  ا ل )     ا  مد    

    (MAMم  ا ل )  ای   ام  مد    

    (IAM       ) و      مد    

    (MASم  ا ل )  ای   ام    و  ا 

م  ا ل   ای   ام  30  وا  د وا  

(MAG) 
   

    (DLP ا ) ا   ا       ل گی ی 

    (IDS     )   خیص  ی   

    (GSSام ی  )    ه و   وا  

     طح  ا ما    ا ا ش م  ا ل ام ی    ا      ص ی  4

باید شامل یک چارچوب معرفی شده  مرجع ، معماریانتخاب راهکارهای امنیتی موبایلدر  هابه سازمان ی رساندنیارمنظور  به

 با در نظر گرفتن وکارکسبهای بندی تصمیمبرای تحلیل ریسک و اولویت را تصمیم، روشی. این چارچوب باشدتصمیم 

ارهای در زمان ارزیابی ریسک راهک ایآگاهانه ماتتا تصمی دهدمیها اجازه سازمان و بهکند تشریح میراهکارهای موبایل 

( بوده و یا یک بانکیک گروه از کاربران )مثالً کارکنان  دربردارندهممکن است  سازمانمأموریتی  الزاماتموبایل اتخاذ نمایند. 

اقدام به هایی که د. سازماننباش (مردم عمومو  ایکارکنان استانی و منطقه، پیمانکارانکارکنان، ) گروه کاربریچندین شامل 

ها )که اتخاذ نمایند. این تصمیم متعددی راهای باید تصمیم ،ندکندر داخل سازمان خود می های موبایلدستگاه استفاده از

د، نانی شوهایی که باید پشتیبسازمان، پلتفرم مأموریتموبایل از  فناوریچگونگی پشتیبانی عبارتند از  (ندالبته محدود نیست

و  پیدا کنند که باید توسعه هاییکد، برنامنکار گرفته شو بههای موبایل پشتیبانی از دستگاه به منظورکه باید  هاییفناوری

ای در جهت تعریف یک مورد شخصی که باید راهکار را مدیریت نماید. این چارچوب به تشریح یک فرایند چهار مرحله

 اجزایو  هادستگاهموبایل، های کبرنامتوازن و رسیدن به یک تصمیم در خصوص  اطو نقها وکار خاص، بررسی ریسککسب

 پردازد:زیرساخت می

                                                 
61 Gateway  
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را توصیف حساسیت و محل استفاده  ،که کاربران، منابع اطالعاتی های کاربریو گروه الزامات مأموریتیتعریف  .1

 کند.می

 و اقتصاد ، امنیتهانقطه توازن بین عوامل محرکه اصلی: قابلیت شناسایی .2

، مالی، خصوصی ، قانونی، حریمستسیاهای هفتگانه ریسک که عبارتند از ریسک بر اساس گروهارزیابی ریسک ) .6

 ، عملیاتی(ی، امنیتفنی

 ، دستگاه و زیرساختهابرنامکانتخاب محیط رایانش موبایل:  .4

که تصمیمات مهمی را اتخاذ کنند. این  اندکردهاز پیدا ها نی، سازمانهای هوشمند همراهبه دلیل استفاده روز افزون از سامانه

 در خصوص موارد زیر است: گیری دقیقتصمیمتصمیمات اغلب شامل 

 سازمانی پشتیبانی خواهد کرد؛ 61مأموریتفناوری موبایل چگونه از  .6

 ؛شدیی پشتیبانی خواهد هاپلتفرماز چه  .2

 استفاده خواهد شد؛های موبایل هایی برای پشتیبانی از دستگاهچه فناوری .4

 چه کسی راهکار را مدیریت خواهد کرد.  .0

که  ها در تعیین اینبه سازمان وکند را فراهم می جامعگیری یمتصمیک فرآیند  MCDF)62(چارچوب تصمیم رایانش موبایل

. با تکمیل چهار [4] یاری خواهد رساند های سازمانی پشتیبانی خواهد کرد،موبایل )در صورت وجود( از مأموریت راهکارکدام 

 یک سازمان خواهد توانست: ،مرحله این چارچوب

 ها و اهدافش را درک کند؛ی موبایل با مأموریتراهکارها 66تناسب .1

 ها ؛ها، امنیت و موارد اقتصادی به منظور شناسایی ریسکتوازن مناسب بین قابلیت .2

ا پاسخ خواهد داد، هر ریسک را به یکی از هو این که چگونه سازمان به آن 64ماندههای باقیبرای تعیین ریسک .6

 های هفتگانه ریسک نسبت دهد؛گروه

ین راهکار ترمتناسببه ارزیابی و مقایسه راهکارهای فروشندگان مختلف با توجه به نیازهای سازمانی و انتخاب  .4

 بپردازد.

و  فردشمنحصربهنیازها و فرآیندهای  تواند توسط هر سازمان برای برآورده کردنمی لیموبا انشیرا میتصم چارچوبفرآیند 

حرکت سریع بازار موبایل،  ی مدیریت ریسک سفارشی و اختصاصی شود.هاچارچوبهای دولتی و اعمال در دستورالعمل

که  ها برای اطمینان از این. سازماندهدمیسازی سوق یادهپبرای انتخاب و  عیسررا به گرفتن تصمیمات  مؤسساتها و سازمان

ارچوبی برای دارد، به ابزارهایی نیاز دارند که به عنوان چ مأموریتها بهترین نتیجه ممکن را در تحقق ت آنتصمیما

  رایانش موبایل به کار گرفته شوند.گیری در زمینه انتخاب راهکارهای تصمیم

 با هدف (CIOs)تی به عنوان ابزاری برای مدیران ارشد اطالعا 2112در دسامبر سال  چارچوب تصمیم رایانش موبایل

                                                 
61 Mission  
62 Mobile Computing Decision Framework 
66 Appropriateness  
64 Residual  
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 تواند شامل موارد زیر باشد:می لیموبا انشیرا میتصم چارچوبموبایل پیشنهاد شد. نمونه اولیه  یراهکارهاگذاری در سرمایه

  ی موبایل؛راهکارهاارائه یک چارچوب مشترک و رویکرد واحد برای انتخاب 

 یل؛های کاربری برای رایانش موباشناسایی الزامات مأموریتی و گروه 

 های سازمانی؛و ریسک 66ایجاد درکی از مالحظات بده بستان 

 های پشتیبانی از انتخاب دارایی( فناوری اطالعاتITبرای ) رایانش موبایل؛ 

 های فعلی در رایانش موبایل؛گذاریگیری سرمایهاندازه 

 ها در حوزه رایانش موبایل.گذاریسرمایه 62حمایت از توجیه 

  ی  ام   ا ا ش م  ا ل     طح  ا ما   ص       ا  ال   ا     5

را موبایل رایانش  راهکارکند تا یک گیری است که به سازمان کمک مییک فرآیند تصمیم لیموبا انشیرا میتصم چارچوب

  :(2)شکل  وجود دارند که عبارتند از چارچوب این انتخاب کند. چهار مرحله متمایز در

 الزامات مأموریتی 

 ماتتصمی 64سازیمتوازن 

 60سکیر بر یمبتنسازی متناسب 

  نتایج 

                                                 
66 Tradeoff 
62 Justification  
64 Balancing 

60 Risk-Based Tailoring 
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ا   یل ا 

 ی مای اص  ا ل ا م

)M1(  د ک  م   ا ی    ام نام ا      مام  ا ل ا  م ا  

)M5(    ی      مام  ی ا 

)M2( نا   اک )M3(  ا   ا )M4( نا م

       )R1(

       )R2(

        )R3(

  ا  
 اک  ا          اخ  ا

  ا  
 اک  ا          اخ  ا

 ی ص  ی ا  ن ا  م
ه اگ ه   اع ا ه      ن و       

 ی ص  ی ا  ن ا  م
ه اگ ه   اع ا ه      ن و       
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            م ی ا    ا  م
 ل خم یا       ا        ا        
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      )T2(
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       )T4(       )T5(
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      )T7(
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 [2]  ا      ص ی   ا ا ش م  ا ل 6   ل

بده ها و موبایل مفروض برای یک سازمان، ریسک راهکاراز یک  63را نسبت به قابلیت استفاده بینشیهر کدام از این مراحل 

، به کار گیرند مأموریتها باید این چارچوب را بر اساس هر کنند. سازماناهم میفر راهکارسازی آن مرتبط با پیاده هایبستان

 های قابل قبول است. فردی از الزامات و ریسکدارای مجموعه منحصربه مأموریتزیرا هر 

صحیح  هاکند که مشخص کنند آیا افزودن یک راهکار موبایل برای آنها کمک میبه سازمان« 41الزامات مأموریتی»مرحله 

برای رایانش  های کاربری رایکی از گروهتا  رساندها یاری میبه سازمان« الزامات مأموریتی»مراحل کامل  است یا نه. انجام

 موبایل با تعیین موارد زیر ایجاد کنند:

  چیزی دارد،  چهچه کسی نیاز به دسترسی به 

  ،در کجا نیاز دارد که به آن دسترسی داشته باشد 

 ی مورد نیاز است.و چرا دسترس 

کند، اطالعاتی پشتیبانی می مأموریتداخلی و خارجی( را در مورد فردی که از کارکنان سازمان باید نیازهای کارکنان خود )

دسترسی داشته باشد، محل فیزیکی و حساسیت مأموریتی که تحت آن اطالعات باید مورد دسترسی قرار ها به آنکه باید 

 شناسایی کند.  ،گیرند

موبایل برای  راهکارسازی یک کننده برای پیادهرسد که یک نیازمندی قانعمی «تصمیم سازیمتوازن»ازمان زمانی به مرحله س

باشد که  هاییباید دربردارنده بده بستان شدهسازی راهکار انتخابپیاده. به هر حال، باشدخاص را ایجاد کرده  مأموریتیک 

 د که عبارتند از:ورد به سه مالحظه اصلی بستگی داراین م .اندتوسط الزامات مأموریتی مشخص شده

 آنچه که یک کاربر مجاز باید قادر باشد با اطالعات انجام دهد. –ها قابلیت 

 اطالعات تا چه اندازه باید امن باشند. -امنیت 

 تواند از ند و چگونه میهای مطلوب هزینه کتواند برای رسیدن به امنیت و قابلیتتا چه مقدار سازمان می -اقتصاد

 های موجود بهره گیرد.قابلیت

 کند. موبایل و سنجش اقدامات مواجهه با ریسک کمک می راهکارهای توازن بین این سه مورد، در تعریف اهمیت ریسک

شود. بر انجام می« مبتنی بر ریسک سازیمتناسب»سازمان در مرحله  در لیموبا انشیرا میتصم چارچوبای از کار بخش عمده

 NIST SPهمانند های ریسک، تواند از چارچوبتصمیم، سازمان می سازیمتوازنشده در مرحله اساس نقطه شروع انتخاب

 ها در هفت گروه کلیدی استفاده کند. شناسایی ریسک به منظور NIST SP 800-39و  800-37

       دی 6

 را برای الزم راهنماها و مالحظات تاکنند به سازمان کمک می مبتنی بر ریسکسازی تصمیم و متناسب سازیمتوازنمراحل 

. با استفاده از این راهنماها و مالحظات، سازمان باید مناسب بودن یک راهکار رایانش موبایل در سازمان، تولید کنند تعیین

 به بهترین وجه ترقی ار مأموریتدستاوردهای  ها،برنامکو  های موبایلهای زیرساخت، دستگاهعیین کند که چه جنبهت

و  مبهم مبتنی بر ریسک بسیارسازی تصمیم و متناسب سازیمتوازنمراحل طی در  یدشدهتولدهند. اگر راهنماهای می

                                                 
63 Usability  

 ت که به دلیل مأموریت یا مسئولیت سازمان برای آن وجود دارند.منظور الزاماتی اس 41
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 هحلمر مجدداًتواند سازمان می آنگاه، قرار نداشته باشندو اهداف سازمان  ها، یا به سادگی در راستای نیازباشند محدودکننده

قابل قبولی کسب  خروجید، و این روند را تا زمانی که انجام دهد و نقطه شروع جدیدی را انتخاب کنم را تصمی سازیمتوازن

برای  را مهندسی خودحیات ، سازمان فرآیند چرخه شده باشند. زمانی که مجموعه قابل قبولی از معیارها تولید دشود تکرار کن

به زامات ال بستهتواند از سازمان می ،. سپسدنبال خواهد کردموبایل رایانش  راهکارالزامات مهندسی برای یک  بستهتوسعه 

های خاص فناوری هایسازییادهپمجموعه پیشنهادی از یک عنوان مبنایی برای بحث با فروشندگان استفاده کند. هر فروشنده 

حمایت  پاسخ دهند،مهندسی را  بستهدر  شدهیینتع مأموریتهای پشتیبانی را که باید الزامات موبایل، زیرساخت، و بسته

)و  دنگیرکه در سه گروه عمده قرار می باید در نظر گرفترا  موارد متعددی ،فروشندگان یراهکارهاکند. در زمان ارزیابی می

ی در زیر به بعض د.نشو الزامات مقایسه یهابستهو همچنین با  پیشنهادی باید با یکدیگر راهکارهای. شوند(در ادامه تشریح می

کنیم که پاسخ به کنیم و سواالتی را مطرح میهای کلیدی معماری رایانش موبایل برای امن سازی سازمان توجه میاز مولفه

 های هوشمند در سازمان باشد.تواند راهکاری برای امن سازی سازمان در مقابل تهدیدات حوزه استفاده از سامانهآنها می

     اخ  8-1 

 های موجود را تقویت تواند زیرساختیمپشتیبانی از راهکار موبایل نیاز است؟ آیا سازمان  چه نوع زیرساختی برای

 ها استفاده کند؟کند و از آن

 شدت تخصصی هستند؟ و به محصول مبتنی برهای ضروری آیا زیرساخت 

  رل سازمان قرار های ابری شخص ثالث( است که تحت کنتیسسرویرساختی )مانند زآیا راهکار نیازمند استفاده از

 ندارد؟

  پشتیبانی صورت « نیاز»برای راهکار نیاز است؟ آیا حضور مداوم نیاز است یا بر مبنای  فروشندهچه نوع پشتیبانی

 گیرد؟می

 را )مانند  شدهاستفادههای ها و پیکربندی زیرساختوجود دارند که انواع زیرساختهایی آیا مقررات یا سیاست

 کنند؟ (( مدیریت41TICد اعتماد )ارتباطات اینترنتی مور

 دسترسی داشته باشند و انتقال داده چگونه  هاآنتوانند به یمها ها در کجا ذخیره خواهند شد و کدام برنامکداده

 انجام خواهد گرفت؟

  شوند؟شده توسط راهکار در طول انتقال و یا بعد از آن محافظت )رمزنگاری و غیره( مییرهذخ هایدادهآیا 

 های فیزیکی مدیریت و امن خواهند شد؟ه دستگاهچگون 

  توسط سازمان استفاده نشده است نیاز دارد؟ قبالًهایی که یفناوربه دانش وسیعی در مورد  راهکارآیا 

  کند؟از یک پلتفرم دستگاه موبایل یا چندین پلتفرم متعدد پشتیبانی می رساختیزآیا 

 تواند پذیری میپذیر هستند؟ آیا مقیاسیاسمقهای بیشتر در آینده، موریتها برای ارائه پشتیبانی از مأآیا زیرساخت

 بدون پشتیبانی بیشتر فروشنده انجام شود؟

  ای م  ا ل    ا  8-2 

 هایی در سازمان پشتیبانی خواهند شد؟از چه پلتفرم 

 شوند؟های موبایل اعمال میها در دستگاهها و رویهچگونه سیاست 

                                                 
41 Trusted Internet Connection 
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 کند؟های شخصی )فعال یا دوگانه( پشتیبانی میتگاهآیا سازمان از دس 

  دیده است؟یبآس، به سرقت رفته یا شدهگمی هادستگاهچه کسی مسئول 

 چه کسی برای شرکت در رایانش موبایل واجد شرایط است )کارکنان، پیمانکاران یا غیره(؟ 

 گذاری چه هستند؟یمتقهای انتخاب اپراتور موبایل و گزینه 

 های امنیت ملی را معرفی خواهند کرد؟با رمزگذاری پیشرفته به کشورهای خارجی، ریسکهایی تگاهآیا حمل دس 

 های موبایل چیست؟شده برای دستگاهپروفایل ریسک امنیتی مربوط به پلتفرم معرفی 

 وجود  اهآنهایی در ارتباط با شوند چه هستند؟ آیا ریسکیمهای ارتباطی که توسط دستگاه پشتیبانی یسممکان

 قرمز(؟ مادون ،NFCم، سیدارند که غیر قابل قبول هستند )برای مثال بلوتوث، اترنت بی

 یماً به مستقبرای اهداف دیگری به جز مواردی که  بتوان کنند کهی میآورجمعهایی را آیا دستگاه موبایل داده

 د؟نویابی( استفاده شهای مکانمأموریت سازمان مربوط هستند )برای مثال داده

  ا   ام  8-3

  محدود خواهند شد؟ ،ی پلتفرم موبایل اجرا شوندروتوانند یی که میهابرنامکآیا انتخاب 

 هستند؟ بازمتنسازمانی، تجاری و یا های دولتی، های مجاز شامل برنامکآیا برنامک 

 آیا برنامک در ابر یا در حافظه داخلی ذخیره خواهند شد؟ 

 های موبایل دارد؟ سازمان از چه چارچوبی ها برای دستگاهیسسروها و یری برنامککارگبهی آیا سازمان منابعی را برا

 تبعیت خواهد کرد؟

 نیاز است؟  های تستی موردروشچه  ،سازمانی قرار گیرند کارکنانها در دسترس قبل از این که برنامک 

 از یک فروشنده دخیل باشد، در زمان حل  های مورداستفاده را نگهداری خواهند کرد؟ اگر بیشچه کسانی برنامک

 کنند؟مسائل و مشکالت چگونه با هم همکاری )ارتباط برقرار( می

  ی مورد نیاز خواهد بود؟افزارنرمچه مجوز 

 شوند؟ها نظارت میآیا در طی زمان استفاده شخصی، برنامک 

  دهد؟یمنامک توسعه یافت انجام آن پس از این که بر هایدادهآیا یک فروشنده کنترلی را روی برنامک یا 

 ی آورجمعرا برای استفاده توسط فروشنده جهت بازاریابی یا اهداف دیگر  42های غیر قابل استنادآیا برنامک، داده

 کند؟می

 مد     کا ک ان و    ی   8-4

ابسته به آن سیستم است. های وتوابع امنیتی مدیریت شامل فرایندهای ارزیابی و مدیریت سیستم پردازش اطالعات و ریسک

 :جدول زیر است های خاص زیرساخت موبایل شامل مواردمشخصه

1 

کنند چه کاربرانی ها مشخص مینماید. این سیاستسازی میهای امنیتی را تدوین، مستند و پیادهسازمان، سیاست

های ها از طریق شبکهانتقال آن های سازمانی هستند و انواع اطالعاتی را که امکانسیم به شبکهمجاز به اتصال بی

 کنند.سیم وجود دارد، تعیین میبی

                                                 
42 Non-attributable    
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2 
سازمان برای شناسایی تهدیدات زیرساخت موبایل، احتمال وقوع این تهدیدات و تأثیرات بالقوه تهدیدات شناخته 

 دهد.ها، یک ارزیابی ریسک انجام میشده روی ارزش دارایی

6 

 کند:رق زیر اطمینان حاصل میسازمان از صحت و کفایت منابع به ط

 لیموبا رساختیز تیریمد منظور به یکاف آموزش و متداول یهااعتبارنامه با خبره کارکنان از ستاد کی لیتشک 

 یدارا دیبا شده مطرح یامحا سمیمکان. فهیوظ اتمام از پس آنان اعتبارنامه یامحا یبرا الزم یهاسمیمکان ارائه و

 کارکنان و هاسازمان گرید با یدسترس یهانامه توافق ،یانتقال کارکنان به وابسته یامحا یهاحکم صدور تیقابل

 .باشد ثالث شخص تیامن

 ییاجرا استیس در لیموبا یهاتیقابل مناسب یدارنگه و یاندازراه یبرا هیسرما از یبخش پرداخت. 

4 

ها مشخص کند، و ای برآوردن سیاستشود تا حداقل الزامات را برمشی به منظور پیکربندی تدوین مییک خط

افزار و مستندسازی زیرساخت موبایل برای حفاظت از آن مناسب ، نرم46افزارافزار، سفتاطمینان ایجاد کند که سخت

 است.

6 
سیم در های محصوالت زیرساخت موبایل و امنیت بیپذیریسازمان یک موقعیت کاری یا نهاد را برای ردیابی آسیب

 سازی امن زیرساخت موبایل اطمینان حاصل نماید.تا از پیاده گیردنظر می

 

(، مدیریت 44ACدهند: کنترل دسترسی )این تابع امنیتی را پوشش می  NIST SP 800-53های کنترل امنیتی خانواده

 (.40RA( و ارزیابی ریسک )44PS(، امنیت کارکنان )42PMریزی )(، مدیریت برنامه46CMپیکربندی )

  م  ش 8-5

های موبایل احتیاج دارند. همچنین، ریان زیرساخت موبایل به آموزش کافی جهت طراحی، اجرا و نگهداری زیرساختمج

های زیرساخت موبایل های مرتبط با فناوریآموزش کاربران در زمینه مسائل امنیتی زیرساخت موبایل، موجب آگاهی از ریسک

شود. یافته تحت تابع امنیتی مدیریت پشتیبانی میهای توسعههها و رویشود. تابع امنیتی آموزش توسط سیاستمی

 :است جدول زیرهای خاص زیرساخت موبایل شامل موارد مشخصه

1 

آموزش امنیت زیرساخت موبایل بخشی از برنامه کل آموزش امنیت سازمان است. مدیران، کارکنان پشتیبانی فنی 

های فناوری موبایل و چگونگی مواجهه با این ر مورد ریسکهای موبایل در این فرایند، دو کاربران فناوری

 بینند.ها )قبل از آن که بتوانند به طور مجاز در زیرساخت موبایل فعالیت کنند( آموزش میریسک

ها و بهترین تجربیات برای موارد زیر آموزش امنیت موبایل کاربران شامل آگاهی از امنیت موبایل، مرور سیاست 2

                                                 
46 Firmware 

44 Access Control 
46 Configuration Management 
42 Program Management 
44 Personnel Security 

40 Risk Assessment 
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 است:

 های موبایلنترل فیزیکی دستگاهحفظ ک 

 های حساس در دستگاه موبایل توسط رمزنگاریحفاظت از داده 

 های موبایل )هنگامی که مورد نیاز نیستند(سیم در دستگاهغیرفعال کردن رابط بی 

 های موبایلگم کردن یا دزدیده شدن دستگاه 43درنگگزارش بی 

 غیر سازمانیهای سازمانی و ها در شبکهاستفاده از سیاست 

 مدیریت دائمی کلمات عبور 

6 

های امنیتی مخصوص کاربران به آموزش امنیت موبایل برای مدیران و کارکنان پشتیبانی فنی شامل تمام آموزش

 عالوه آموزش موارد زیر است:

 های تائید شده های امنیتی مربوط به انتخاب یک روش احراز اصالت یا رمزنگاری خارج از روشریسک

 FIPS 140-2ط توس

 های در الزامات امنیتی برای زیرساخت موبایل، شامل )اما نه محدود به( معیارهای امنیتی برای داده

 های در حال انتقال، حریم خصوصی و اجبارهای قانونی، و سیاست کلمه عبور، داده61استراحت

 های اجتماعیها در استفاده از رسانهها و محدودیتقواعد، رویه 

4 
های استفاده از محیط موبایل برای تمام کارکنان، شامل آموزش آگاهی امنیتی در مورد ریسکآموزش 

 های کاربردی غیرمجاز است.های موبایل و برنامهدستگاه

  ای  ی    ک     8-6

ز امنیت فیزیکی ، امنیت فیزیکی و استانداردهای مدیریتی الزم را برای اطمینان ا61های فیزیکی، تسهیالتتوابع امنیتی کنترل

های فیزیکی یک زیرساخت های وابسته به کنترلکنند. بسیاری از مشخصهزیرساخت موبایل مشخص می 62و ارتجاع عملیاتی

های خاص زیرساخت موبایل شامل شود. مشخصهدر یک زیرساخت موبایل نیز استفاده می LANسیم مخابراتی سیمی یا بی

 :زیر است جدول موارد

1 

شود تا اطمینان حاصل کند که تمامی اجزای زیرساخت موبایل به طور امن منیت فیزیکی ارائه مییک برنامه ا

توانند تنها توسط کارکنان مجاز مورد دسترسی واقع شوند. عالوه بر این، برنامه امنیت فیزیکی، اند و مینصب شده

 د.کنهایی را برای کنترل فیزیکی دستگاه موبایل کاربران فراهم میسیاست

2 

 بندی شود:تواند به دو دسته تقسیمکنند، میهایی که زیرساخت موبایل را مدیریت میطبیعت ذاتی دستگاه

، به Fi-Wiهای کنندهو کنترل MDM ،IAM ،MAM: این دسته حاوی اجزای زیرساختی مثل 66هسته -

جزا برای زیرساخت کنند، است. این اهای موبایل پشتیبانی میهای جنبی که از سرویسهمراه سیستم

                                                 
43 Real time 

61 Data at Rest 
61 Facility 

62 Operational Resiliency 

66 Core 
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موبایل بسیار مهم هستند و باید در یک مکان امن جاسازی شده باشند )مثل مرکز داده( و معماری 

 ها طوری باشد که در برابر تهدیدات فیزیکی از سوی اشخاص و محیط مقاوم باشند. آن

موبایل کاربر ( است که در نزدیکی دستگاه Fi-Wi: این دسته شامل اجزایی )مثل نقاط دسترسی 64لبه -

ها، سرویس، تشخیص و کنترل زیرساخت نهایی قرار دارد )هدف این کاربر، ارائه الیه امنیتی برای داده

های اجزای زیرساخت لبه بسیار محدود سرویس موبایل، پشت سر اجزای هسته است(. اگر چه قابلیت

ت هسته )جهت مدیریت های موبایل در مقیاس سازمانی به اجزای مدیریاست، اما کلیه زیرساخت

اجزای لبه( نیازمند هستند تا همگی با هم بتوانند عمل کنند. از آنجا که اجزای لبه نزدیک به دستگاه 

گیرند. با این حال، به دلیل قابلیت بسیار پایین های ناامن قرار میکاربر نهایی هستند، معموال در مکان

ها ریسک امنیتی کمی دارد. با مخاطره افتادن آن شوند، بهها و این که دارایی مهمی محسوب نمیآن

اند سازی کردههای مدیریتی را پیادهها و استراتژیها ویژگیتوجه به مدیریت اجزای لبه، برخی فروشنده

ها برای دوره زمانی مشخص شوند یا در اتصال آنکه در طی آن، اجزای لبه به طور موقت آفالین می

گیرد و مجددا بر اساس سیاست ها صورت مییک اسکن خودکار روی آنشود و سپس وقفه ایجاد می

 شوند.مدیریت پیکربندی می
 

 م ا   7
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