
 

 

 

 

های نوظهور سایبری و تهدیدات ناشی از بکارگیری آنها در  فناوری
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  چكيده

  اهر عفصرر نعین هررریطفات امر     هرااوریرا  ریزالازیندر عصررف اوریرا العاعرو ی الراطرعروت اعهرر    

  هرچرلشا دارع  ی نظر   رال دهرخوع  ایییفالو الهررهر  نمعده الهرنا ترور ن هرحعزهزندگ  بشرفت الز ممه   

ا اورریرالنر ت الز  رینردهررکاننعظهعر ی آ رردگ  بفالا  عالمهر  هعترررموردالنر  برر    هررااورریرای اهردیردالو الین  

 ت  طرل   الکخشررا  پژیهودهی آت  رینی الزالاضررا هرریطف الهرنا    ی ذیوف رن گذالرالنرهرنیهر ا همیشری   هردغدغ 

ا   خطف مهرن  در الین حعزهت ال فا ضفیرا الهنا در الین احقیقت هرگزالر عمیق ی بفره  ی احهیل الهورد ی  

ا الز  النمعن ا ایزیک  هرریطفات هرهرر رن الیوخفنن التریر،ت رالیرنش البفات کان دالدهت ی  هرااوریراپس الز بفرهر   

قفالر گفاخ  الهرنا     عرداعم ا نظر   ی دارع  ی نیز اهدیدالو هرریطفا هف کدال،ت  هرهررز رندر   آنهردهرا  کرربف

 عردا الهررنا   -اعصرریف   هردالدها ی الز نظف ترریعه گفدآیرا  الاعهرر    -الین احقیقت الز نظف هدفت کرربفدا

  ی  ررم  دال ه  اهرد ی گزالر الهرور ت   خطف عهم اهرنی هرر تاالهرت الز  وربع کخربورن دالده  ا وظعر گفدآیرب 

نیز الز نعع کیف  الهرنا نخری  حرصرل الز الین  هردالده  لییاحه ی اجزرییکفد  عرد الهرخفرده بفالا   ی  الهرخفرده ترده

ا  هر طی ح عمب بهطعد کیفین ی کررالی  در   اعالند   هراوریرات بر الیوک  بکررگیفا الین دهد  احقیق نشرررن 

ا آنهرت ب   رعف اهدیدالو هرریطفا  هرنیقربها  ورهرب الز  زالیر ی فیگبهفه ر ا دارع  ترعد  الهرهررز رنعمهیرا  

ال خصررصر  الهرنا بوربفالین بفالا پیشرییفا الز غفهن رالهطفدات در  اهرترطک ا الراطرع  ی هرفهرر نی زنیرز ود 

ت اضررمین ب  العاعرو حسررر    ربیالز دهررخ   نرترر  اهر نیفالن ت برید  یرنهراوریراپذیف  ی الهررخفرده الز الین 

  صرلح  بفقفالر نمعدا تآنهر زیالنییهعه ی  مذالب اهری ی کررال هردالدهال وین 

 هرا ایزیک  هریطفات اهدیدالو هریطفا کان دالدهت هر رن رالیرنش البفات ان کلیدی: گواژ
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 مقدمه
   فاطط بر اضررا ویبشیپفقربلیغ ب ضررًی  1پیشرفاخ ت بفهم زن  هرااوریراا ی اعهر   فیگ ترکلریند 

یک النقاب صرو خ  نعین ی مهش ارریو   عالهد   هررزو یز ت  هراوریرا  الین دهد  هرریطفت نشررن  

قفالر  عالهد دالدا یالبسررخی  ب  اضرررا  فیاأثبعدا ک  پیر دهرا آنت هم  الرکرن زندگ  بشررف رال احن 

الهرنا در   فینرپذالمخوربی   فیالنکررنرپذهرریطف در مهرن آیوده یک اصرعیف  یرل  نیسرن بهک  یالق یخ  

ا القخصرردات هرن یا رلا الز العمدهی الراطرعروت بوش کشرعرهرا پیشرفاخ  در ز یو  اوریرا العاعرو  

ا نظر   ی دارع   هرهرز رن   طخو  بف اضرا هریطف الهنا در الین کشعرهرت  طی حسن یزالمخمرع  ی 

ت  وربع العاعرا  حسرر  ی هرهرر رن در الین  الزآنجرک ا  الندتردهنیز ب  اجهیزالو نعین هرریطفا  جهز 

ی بف عرد    هراوریراحیرا  هسرررخود  نیفالن  الز ال وین العاعرو  طردل  ترررده الز  عالنع اعهررر   الین 

نعظهعر هررریطفا ی   هرااوریرا حخرعرن  بر آن تررده الهررنا در الین احقیق هدف الصرره ت بفرهرر   

ن  وظعرت پس الز بفره   ا دارع  ی نظر   الهرنا بدیهرهررز رناهدیدالو نرتر  الز بکررگیفا آنهر در 

ا ایزیک  ی هرهر رن کرربفدهرا نظر   چهرر اوریرا  هم الیوخفنن التیر،ت رالیرنش البفات کان دالده ی 

 هریطفات اهدیدالو هریطفا نرت  الز بکررگیفا آنهر اطیین تده الهنا

  بررندهیر د ت  طررل ررو الکخشررررا  عمیق ی بفرهررر  ی رصرررد ی  پژیهوردهیآالنجرر، احقیقررو عهم ت  

 عمرب   اعالنرد    چفالکر ا   خطف مهررن  در الین حعزهت الز الهمیرن برر ی  بف عردالر الهرررن  هررر گزال

ی اصرمیم گیفالن در الین   گذالرالنرهرن یهر ت ذیوف رنت  دکوودگرنیاعلا یک درک  شرخفک  یرن فیگ ترکل

ی   هرچرلشا اوریرالن ت  سرخهز، ترور ن  ریندهرکانز یو  ترعدا همنوین  عالمه  هعترمودالن  بر الین 

  ترعد   الهرنا الز عفا ت اقدالن احقیقرو عهم  در الین ز یو ت  عمب    هراوریرایدالو نعین الین اهد

هر ی اهدیدالو الین حعزه همنورن هرا بع   کشررعر ی نحعه  قربه  بر چرلشپرهررویعی  ب  دغدغ 

 برق  بمرندا 

 

 

 

 

 

 
1 Disruptive 
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 مبانی نظری

 های نوظهور سایبریانقالب صنعتی چهارم و فناوری 

آغرز   ینقلحملا بزرگ  در صروریع کشرریرزات اعلید ی هر دگفگعنالز الیالهرط قفن هیجدهم  یادا 

ا اعلیدا ی  د را  اعهررط  رتررین ی بر نظررو هرن یا رلتررد ی بر اعهرر   کرر رنجرو صررو خ ت 

الز    خأثفبر کرهش د رلن النسررن صرعرو گفانا احع و صرو خ ت    هررن یرالالنسررن ی در الدال   بر ظهعر 

ر  النقاب صرو خ  الیلت ب.  ترعد  ال خفالعرو  رصر  الهرن ک  الز آن احن عوعالن النقاب صرو خ  یرد 

بر ال خفالع  عاعر اللکخفیک  آغرز تدا  1اعهط میمز یالو 1769اکمیل ی ال خفالع  رترین بورر در هررل  

هرا عهم  بزرگرن  چعن الدیسررعنت گفالهر، اا   الدال    در  ی 1821در هرررل   2اعهررط  ریکل اررالدا

 بلت نیکع  اسا ی یرنف زیموس در الیالیل قفن بیسخم  اللکخفیسیخ  ب  البزالرا  هم در النقاب صو خ  

 ( روند تکاملی انقالب صنعتی تا صنایع نسل چهارم 1شکل)

 رید رالیرن  ب د ک  اعلید النطعه  حصع و رال در پ  دالتنا النقاب صو خ  هع، بر یدی، اطدیل ت

الیوخفنن در هرررل  ظهعر  ا  رنی  ی هررن یرالصررو ن احن عوعالن النقاب دیجیخرل تررکل گفانا  

افکیط  الز  3ی  عدکررهررزا الز پیر دهرا الین النقاب صرو خ  بعدا در النقاب صرو خ  چهرر، 1969

ا هرریطف ایزیک   هرهرر رن   احن عوعالن  ترورهر سرن یزا ایزیکت اضررا هرریطف ی هرحعزههرا  اوریرا

(CPS  دیرالن مردیردا رال در زنردگ  بشرررف بر  الر یررن  عالهرد آیردا دیرالن  کر  هوعز در آغررز راله آن )

 ا4( ریند اکر ل چهرر النقاب صو خ  آ ده الهن 1هسخیما در تکل )

 

 
1 James Watt 
2 Michael Faraday 
3 Industry 4.0 
4 http://www.allaboutlean.com 
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ب  اعصیف الین النقاب صو خ  پفدال خ    اال قرل در  2 جمع مهرن  القخصرد  گذالررنیبو  1کای  تعالب

بهک   میده  الز دیدگره یات النقاب صررو خ  چهرر، ن  اوهر آنن  النجر،   (اSchwab,2015الهررن )

ات  هررز یترطت کان دالدهت رالیرنش البفات ال وین هرریطفات  الیوخفنن التریرآنن  هسرخیم رال ایییف  عالهد دالدا 

 9ی دیجیخرل  تررردن اعلید النطعه ت   هرهرررر رن ا زهررررکپررچ ا  عدکررت یالق ین الازیدهت یهرریبرو

 هسخودا  النقاب صو خ  چهرر، دهودهلیافین الرکرن اشک هماوریرا کهیدا ی 

ا آنهر صرعرو  عالهد گفان ی هررزترطک الین النقابت بف پری  الیده هعترمود هررزا  حصرع و ی 

ا الصره  آن  حسرعب هرفهرر ن یزی الیوخفنن هرفییس   ا مدید الیوخفنن  رنود الیوخفنن التریر،هرنسرل

ا بسرریررا الز کرر رنجرو مدید بر دیجیخرل  کفدن  حصررع و  عد ی  جهز کفدن آنهر ب  تررعند  

ا همکررا دهود  ا  خصررل ب  الیوخفنن  د رو بهخفا رال در ال خیرر  شررخفیرن  عد قفالر  گفهرحس

  هر النسررنک  بر یکدییف ی  آیرد    ب  یمعد( رال CPSا هرریطف ایزیک  )هرهرر رن هرت   یرن الین اوریرا

چف   عمف ی زنجیفه اعلید ی اعزیع  حصع و    هردالدها ی احهیل آیرممعا فندیگ   در ا ر ل قفالر  

چهرر اوریرا  هم  فاطط بر النقاب صرو خ  چهرر، بفرهر     اهر ژگ ییا در الدال   بوشرد  رال بهطعد  

ا آنهر پدیدالر نشرده هرن یقربههرت هوعز در آغرز راله الهرن بسریررا الز الین اوریرا الزآنجرک ترده الهرنا  

   نیسن ویبشیپی اهدیدالو نرت  الز یالبسخی   ففط ب  آن قربل 

 اینترنت اشیاء

هررا  الازالیش ریزالازین کررربفالن الیوخفنرن بر  بیش الز هررر   یهیرررد نفف در هرررطگ مهررن ی دگفگعن 

الین الهررن ک  در آیودهت الیوخفنن   دهودهنشرررنا زندگ ت هر ی الز نفعذ آن در امر      خأثف جردترردهیال

طدیل الز زندگ  ا فینرپذی مدالکررکفدا  شررب  بف  در زندگ  ریز فه پیدال  عالهد کفد ی ب  بوشر  

(ا الهررخفرده الز Galis, 2013اصررعر زندگ  بدین آن دتررعالر  عالهد بعد )  ک اععرب  عالهد تررد 

ا المخمرع  افال فزات اطدیل الیوخفنن ب  هرترررطکر رالیرنش البفات هع   صررروعع ت یالق یرن الازیدهت  

    ی  عالمه  بر ویبشیپ  وظعرب ا  جزال ی  ه ت آ عز   جرزا الز پیر دهرا الیوخفنن الهرنا  هرترطک 

ا پیش ریت نیرز ود ترور ن ریندهرا اوریرالن  در  عرد آیوده الیوخفنن هسرخیما هرچرلشاهدیدالو ی 

ت الیجرد زیفهرر ن قدرامودا الهرن ک  بخعالند الز  د رو ی کرربفدهرا  3هدف الصره  الیوخفنن آیوده

 
1 Klaus Schwab 
2 World Economic Forum 
3 future internet 
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زیف ا که ت الب رد ی  د رو  فاطط بر الیوخفنن ترر ل  عالرد  بودمیاقسر نعظهعر پشرخیطرن  کود در یک  

 (ا1395الهن ) عزین ت  

الازالیش هرطگ الراطرط آنهر بین   وظعرب الاصررل کرربفالن ب  همدییف   (:IoP) 1اینترنت افراد •

ا بف ط  حدیدیخ  ندالترررخ  برترررودا الیوخفنن الافالدت  هرن یا رلآنهررهرررن بطعریک  بفالا 

المخمرع  ی القخصررردا ب  همفاله    اهرن یا رلایییفالو نعآیرالن  ی هعتررمودالن  بسرریررا در  

 دالردا 

ا الین تررعد  در الیوخفنن  د روت  د رو  طخو  بف یب الرالئ    ( :IoS)  2اینترنت خدمات •

تده ی در پیعند بر هم   اهرزردهیپ عدکرر قربل    صعروب  د رو برید الز عفیق الیوخفنن ی 

 ای اجررو  یکررکسب قفالر گیفد  رنود  د رو افالکوش  اجررا در 

ا پعیر ک  ترطک  النفیا رال الز عفیق الیوخفنن ب  الترطک زیفهرر ن    (:IoE) 3اینترنت انرژی •

( الندتده حه  الیجردت ذ یفه ی الرهرل   صعروب ی یالحدهرا النفیا )ک    کود  هم  خصرل  

ا  هررنیمفا  فاططت  هردالدهی هف  کرن ک  نیرز الهررن  وربفه تررعندا بخعالنود در هف ز رن  

ا در تررهفهرا  کوود  ی العاعرو ضررفیرا بر النخقرل النفیا  طردل    کوود  النفیا رال دنطرل 

ی   هرهررر خمرنهعتررمودت الیوخفنن النفیا کرربفدهر  وخهف  دالرد  رنود هعتررمود هرررزا 

 اأهیسرو ت اوظیم اهعی  هر خمرن یااا

هرا  رالبط   سرخقیم  بر اوریرا  هرنی رتر ی   هرالنسررنالراطرط بین    (:IoM) 4اینترنت رساانه •

صررعا  ی اصررعیفا ی الیوخفنن رهرررن  دالرد ک   طرحن   رنود پفدالز  اصررعیفت دیربین  

 ا  فدیگ   ا اهفن همفاله رال در بف الچودرهرن ا کرربفدا  هربفنر  دیجیخرل ی 

  ت ینقلحمل ترهفات   دیفین  هررزا هعترمود در  التریر،  الیوخفنن   (:IoT) 5اشایا  اینترنت •

    دنت  دیفین ی  گرز  نفنت  ب   فبعط  صرروریع بیم ت  صررو ن   دارع ت  صرروریع  کشررریرزات

  هرت برنک لجسررخیکت   تافیترر  فده  صررعصرر ت  ی  عمع   ال رکن  ال وین  ی پریش النفیات

 
1 Internet of People 
2 Internet of Service 
3 Internet of Energy 
4 Internet of Media 
5 Internet of Things 
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 رالیرنش  ی  التریر،  الیوخفنن  الز  الهرخفردها ترعد    الهرخفردهاااا   ی هخهدالرا در رنت ی  بهدالترن 

   تعد    اللکخفینیک دیلن  تدن هعتموداف   عمب   البفا

الافالدت    الیوخفنن  بسررخفت در ی تررده اطدیل ا رل عضررعا ی الترریر، ب    عمعدالو  کهی  آیودهت  الیوخفنن  در

بف  ت    اپفدالزند     عد العفالف  حیط  بر ا ر ل ب  رهررن   الیوخفنن   النفیا ی  الیوخفنن  الیوخفنن  د روت

( یر ب  ععر  اص  الیوخفنن التیر، ا فیف  IoE)  1الب رد الیوخفنن آیوده رال در قرلب الیوخفنن )هم ( التیر،

   سریفت  ترطک ت هف هرفییست هف هف  چیزت هف هف ترو،ت الز صرحطن   هم  التریر،ت  الیوخفنن   ا درکوود  

در الیوخفنرن   2هف میپرررالدالالهرررن )  طفح  ز یور  هف  ی  ز ررن هف   کررنت هف قط ر ت  هف  تیکرررکسرررب   هف

گفن  اوریرا الیوخفنن الترریر، بر افکیب الب رد  وخهف  اعالن  الترریر،( بف الین الهررر ت در حرلن که   

 الیوخفنن تکل نعیو  الز اکر ل الیوخفنن در اضرا هریطف رال ب   وص  ظهعر ی بفیز  عالهد رهرندا 

فالا هف  عمعدا )النسررنت حیعالن ی یر التریر،( قربهین  الیوخفنن التریر،ت اوریرا  درن  الهرن ک  در آن ب

ا در الین اوریرات  ترعد  هرا الراطرع ت العم الز الیوخفنن یر الیوخفالننت افالهم الرهررل دالده الز عفیق ترطک 

هررا  فیردا رال الز عفیق حسررریفهررا  وخهف التررریرر پیفال عن  رر قرردرنرد الز  حیط العفالف  عد دالده

 الز  ی الاورذ اصمیمرو  ز، ب  یک هیسخم  فکزا  وخقل کوود هر رال بفالا پفدآیرا کفده ی آنممع

 یهیررد یهریه  ب  الیوخفنن  خصرل  عالهود   18بیش الز  2018ار هررل  کود     ویبشیپ عهرسر  گرراوفت  

حدید  2020ار ا همنوین برترد  یهیررد الز الین الاصرر و ب  ترطک ت نرتر  الز الاصررل التریر،   9ک     ترد

ا در یالقع الیوخفنن التیر،ت ریند اکر ل 3  یمعد  عالهد دالتن  الیوخفنن التیر، یهیررد یهیه   طخو  بف  26

   وظعر ب ا ی الرهرررل العاعرو الز  حیطت هرررزفهیذ ک  در آن دریرانت   دهد  الیوخفنن رال نشرررن 

 ا  تعد   د رو بهخف ی هعتموداف ب  کرربف نهری  الرالئ  

در صرد الز المسرر، ایزیک  هوعز ب  الیوخفنن  خصرل نیسرن ی و  الز  4ا99عطق بفآیرد  عهرسر  هریسرکع 

ررد بر  الیوخفنرن  خصرررل هسرررخوردا  یهیر   10افیهیعن عیویرن ایزیک  در هرررطگ مهررن اوهرر    5ا1 یررن  

   ویبشیپ وخهف قربل الاصررل ب  الیوخفنن یمعد دالردا عطق  ، تر  200ب  الزالا هف نفف    یفیدعطرروب 

 یهیررد دهرخیره  خصرل ب  الیوخفنن  عالهیم دالترنا بفآیردهرا  50بیش الز  2020الین  عهرسر  ار هررل 

ا  گفهرحسا اعلید ترده الز هردالده  درصرد الز هم 40ب   یزالن   2020ت ار هررل دهد  آ ررا نشررن 

 
1 Internet of Everything 
2 Any Paradigm 
3 http://www.gartner.com 

http://majazi.ir/deputies/technology/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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ب  چهرر بفالبف    هردالده خصرل ترده ب  الیوخفنن دریران  عالهد ترد  الین  سرمه   عمب الازالیش افالایک 

 (اTan and Koo, 2014)  تعد  

(ت الراطرعرو  رتررین ب  WSN) 1میهرر  بی   رنود تررطک  حسرریفهرا  هرااوریردر الیوخفنن الترریر،ت  

 (ت هع   صوعع ت  RFID)  3ا برزتوره  بر ال عالج رالدیعی هراگریبرایکت  (ت M2M)  2 رتین

 (: چهار فناوری مهم در اینترنت اشیا  2شکل )

هع    ی (GPS)   مهرن  ربین ی( هررر رن   عق SCADAدالده  )  ا هررفپفهررخ  ی الکخسررربهرهررر رن 

هر نشررن دالده ترده اوریرا ینال  (2)در ترکل  ترعد هر الهرخفرده  دالده  یفین ی  د  یلاحه ابفال    صروعع

 (اZhou, 2013الهن )

بفرهر  ریندهرا اوریرالن  ی اعم  ب  اعهر   الیوخفنن التریر، در بسریررا الز کشرعرهر نشررن الز یرید ب  

ا  ف یگ تکلا  طخو  بف زیفهر ن الیوخفنن التیر، در حرل التطک عصفا مدید دالرد ک  در آنت مر    

یمعد  ررم     حخمرً: الگف چیزا ریا الیوخفنن نیسرن پس دیگع   آ فیکری    اللمنلضرفبالهرنا یک 

 
1 Wireless Sensor Network 
2 Machine to Machine 
3 Radio Frequency Identification 
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 ابفال  یکررتررروعد العاعررو در  رررج الز آ ف  ابفال  ا وظعر البزالربر   یرر،التررر   یوخفنرن ال  یکررتدر آ ف نردالردا

ا در  قرل  قفتر  ی  عرد اعم  قفالر گفاخ  الهرن  یکرآ ف    ه  ین اعهرط هررز رن ال و  یسرم طررزه بر افیر

یر، در ترطک  هعترمود صرو ن بف  کشرعر بفرهر  ترده الهرن  ترطفیت نحعه بکررگیفا الیوخفنن التر 

(ا قرهرم  ی دییفالن نیز بر بفرهر  کرربفد الیوخفنن التریر، در بوش بهدالترن ی 1393)قفتر  ی ترطفیت  

)قرهم  ی دییفالنت   الندپفدال خ ا  هم اوریرالن  در الین حعزه  هرتر ،در رن کشعر ب  الیلعین بودا 

حعزه نظر   هم در صررحو  نطفد ی هم در  سرررئل پشررخیطرن   (ا الهررخفرده الز الیوخفنن الترریر، در1395

ا الراطرع  ی هرهرر رن کرربفد دالردا الهرخفرده الز حسریفهرا  حیط  بفالا ترور ن آگره  یضر یخ ت در 

در  سررئل    هرردیرب   حمعل   اهررالدیعی ت بفچسرب   اهرترورهرری  افکرنساف رنده  ی کوخفلت ی 

 کرربفد دالردا  لجسخیک دارع 

 بریرایانش ا

ی  ی همر   کررن  بر  العاعررو الز عفیق الیوخفنرنت بردین نیررز بر  حرراظر  هرررورن ی مررهمر دهرررخیررب   

ا الیده رالیرنش فیگ ترررکلا کرربفدا ی لزی، امفکز  وربع العاعرا  ی  حرهرررطرا ت  عمب  هربفنر  

بف  ی تررطک  اعزیع آن    البفا در الیالیل قفن ال یف ترردا رالیرنش البفا  شرررب  الهررخفرده الز ینفالاعرهرا

ی کرربفدهرا نرهمیعن رال افالهم هررزدا یالیه البف التررره ب    هرهرر رن هررزگررا  یرن   اعالند  الهرن ک   

پوهررن بعدن مزئیررو او  ی پینیرده الز دیرد کررربف ی ییژگ   وف رن همیررن  الز رالیررنش البفا ) ررنورد 

ی  زیردا  مع صرفا اعرا  رال بر  بفده ی  هرا العبرر  بررالن الز البف( دالردا  الین  سرمه  کررالی  هرر رن 

 در بف  عالهد دالتنا   فندهیگ سیهفیهم بفالا الرالئ  دهوده هفییس ی هم  هرو یهزنیز در 
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رالیرنش البفا  دل  بفالا افالهم نمعدن  1(NISTعطق ا فیف  عهررسرر  الهررخرندالرد ی اوریرا آ فیکر )

ت هرفیرهرت هرترطک قربل پیکفبودا  رنود دهرخفهر  آهررن ی  طخو  بف اقرضررا کرربف ب   وربع  حرهرطرا   

بر کمخفین نیرز ب   دیفین  وربع    ک اععرب ا کرربفدا ی  د را  الهرن  هربفنر  ات  هررزفهیذ  وربع  

( 1ا در مدیل)2هرفییس الین دهرخفهر  ب  هرفعن افالهم گفدد دهودهالرالئ ی یر نیرز ب  د رلن  سرخقیم 

  اص  آ ده الهنا   ععرب هرا الین اوریرا  ییژگ  نیاف هم
 ی رایانش ابری های ژگیو(: 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب    9تررفیع تررد ی پس الز رالیرنش اعرا  8اال عترر ریند اعهرر   اوریرا رالیرنش البفا الز رالیرنش 

ا بر الاصررل گفیه  الز کر پیعافهر ب  همت ال کرن الازالیش اعالن ال عتر رالیرنش البفا رهریدا در رالیرنش 

 
1 National Institute of Standards and Technology 
2 National Institute of Standards and Technology. (http://www.nist.gov) 
3 On-Demand Self Service 
4 Resources Pooling 
5 Rapid Elasticity 
6 Broad Network Access 
7 Measured Service 
8 Cluster Computing 

9 Grid Computing 

بار  ماباتانای  سااارویات 

 3تقاضا

 

ی و دسااترساای به منابع محاسااباتی بدون سااازرهیذخ

 برداربهرهدخالت انسانی بر اساس تقاضای  

 جرزا ی ایزیک  نر حدید بر   دهرخفهر  ب   وربع  حرهرطرا  4استخری از منابع

 ا الالمررها چود هر دلالهخفرده الز 

در هف     عردنظفا  هرسی هررفیبفدالرا الز النخورب  یزالن بهفه 5ی سریعریپذانعطاف

  کرن ی ز رن 

دسااترساای به شاابکه 

  6باندپهن

ت  هر پهخفف،ا  حرهرطرا  الز عفیق النعالع هرنیقربهدهرخفهر  ب   

در یک تررطک  پهن    هرارپلپا  عبریلت اطهن ی هر گعترر 

 برند

سااااااارویااااات 

 7یریگاندازهقابل

 

گیفا هرررفییس )ذ یفهت پفدالز  یااا( برر  ررنیخعر ی النردالزه

کوورده ی کوخفل کفدن  ورربع ب  ععر ترررفررف بفالا  صرررفف

  دهودهالرالئ 

http://www.nist.gov/itl/cloud/upload/cloud-defv15.pdf
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ا در رالیرنش اعرا الترررخفالک  وربع بین کر پیعافهرا نرهمین ی در ترررعد  ی قربهین العمیورن الیجرد 

کزا ریا آنهر یمعد ندالردا در رالیرنش البفا  ی کوخفل  ف  فدیگ   اعالصل میفالایری   وخهف صعرو 

(  2ا در مدیل )ترعد   خمفکز النجر،   صرعروب دهرخفهر  ب   وربع الز عفیق ترطک ت بعیژه الیوخفنن  

 ا1رالیرنش البفات در حرلن که  نشرن دالده تده الهن  تدهالرالئ ا  هرسیهفیا ی هرزردهیپا هر دل

 در رایانش ابری  شدهارائه ی هاتیسروی و ساز ادهیپی هامدل(: 2جدول)

 یسازاده یپ ی هامدل

 2ابر خصوصی

 

الهررخفرده یک هرررز رن الز زیفهررر ن رالیرنش البفا ی ال کرن کوخفل بف امر،  

(ت الین حرلن  الازالرنف،ت  عر لسرخمیهر ت ترطک ت  الازالرهرونا )هررزردهیپهرطعح 

 ی العاعرو حسر   ورهب الهن هربفنر  ا  رص بر هرهرز رنبفالا 

 3ابر عمومی

) شرررب  صررو ن بف  ی  هرسی هررفیگیفا الز الهررخفرده الز الیوخفنن بفالا بهفه

الین  ردل اعهرررط هرررفییس آ ررزین ی اهفن(ت  بزرم  ررنورد  دهوردگررن 

 تعدالهخفرده    ی گعگل ریکفیهران 

 4ابر ترکیبی

الاصررررل کررربفالن الز عفیق البف  صرررعصررر  بر  البف عمع  ت الین  ردل بفالا  

 ورهب  افنییپرا الز  زالیری   رنود هزیو  بفدالربهفها اجررا بفالا  هرترفکن

 الهنا

 تعدا در الین حرلن زیفهر ن بین چود هرز رن ب  التخفالک گذالتخ     5ابر انجمنی)اشتراکی(

 هاانواع سرویت

  عاانااوانبااهافاارار  ناارم

 (SaaS) 6سرویت

ا کررربفدا ریا هرررفیر  فکزا  الازالرهررنف،ی    هرربفنرر ر در الین حررلرن  

ی یر  فیرگفهرا یب   ارپلپالز عفیق   عبریلت    اعالند  ی کرربف    تدهنصب

بر  آنهرر دهرررخفهررر  پیردال کوردا کررربفت کوخفل  ریا عوررصرررف زیفهرررر رن 

ندالرد ی اوهر ال کرن  ا عمهیرا هرسرخمیهر پفدالزتر  یر   هنیقربات هررزفهیذ )

ات هرررزفهیذ یمعد دالردا  وربع پفدالزترر ت    هراکفبودیپبف   اوظیمرو ی 

 اتعد  ا الرالئ  الالمررهچود  صعروب تطک  ی هریف  وربع رالیرنش  

 
1 http://www.it-solutions.siemens.com 
2. Private 

3. Public 

4. Hybrid 

5. Communality 
6. Software as a Service 
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  1سارویت  عنوانبهپلتفرم 

(PaaS) 

ا  وخهف ریا زیفهررر ن هرسی هررفیدر الین حرلنت ال کرن الهررخفرده الز 

ی کرربف کوخفل  ریا  وربع  حرهرطرا  ی تطک  ندالردا ال کرن الیجرد   تردهافالهم

 ا کرربفدا اعهط کرربف در  حیط البفا یمعد دالرداهربفنر  

  عنوانباهزیرسااااخات  

 (IaaS)2سرویت

یر  الازالرنف،کرربف ال کرن کوخفل ریا  وربع  رنود نصررب   وک ی برالدر الین حرلن  

دهرررخفهررر  یرر  ردیفیخ  بف    گعنر چیها کررربفدا رال دالرد ال رر  هرربفنرر ر 

  ا البفا ندالرداهرفهر نی ز

ا  هرسیهفیا ی النعالع هرزردهیپا  هر دلهرت ( یک  دل  فهع   بفالا نشرن دالدن ییژگ 3در تکل )

   قفالر گفان نشرن دالده تده الهن   عردبفرهبکرر راخ  در رالیرنش البفا ک  در مدالیل ااا یاااا 

 در رایانش ابری  هاتیسروو  هامدل، های ژگیو(: 3شکل)

 (ا Klemsت 2009)

ا ی فیگ بهفها در کرربفدت هرررفعن  فیپذالن طرفرالیرنش البفا دالرالا  زالیری  الز ممه  کرهش هزیو ت 

ی آ رزین ال فیزه در   ا بزرم  رنود  ریکفیهرررانت گعگلهرتررفکن ا میف ی نیهدالرا پریین الهررن  

اعهر   هرفیع ی اسرهط در عفصر  بر هم رقربن دالرند در بسریررا الز کشرعرهر  رنود هرویرپعرت آ فیکرت 

ا زیرردا در ز یور  بکرررگیفا  گرذالر یر هرررف ررهرررعئردت النیهیست یالپنت کفه موعب ت کررنرردالت آلمررن ی ااا  

ا الز رالیرنش فیگ بهفها  (Bhisikar, 2011رالیرنش البفا در دیلن اللکخفینیکت النجر، تررده الهررن )

در حعزه    هرفهرررر ن یزی یکپرررچی     هرو یهزالبفات ب   رعف الهرررخفررده حدالکنفا الز  ورربعت کرهش  

ا  هر تر ،برید بر در نظف گفاخن    هرهرز رنال ر  هرمفو الین   تعد  ی   کررالنظر    عمب الازالیش  

 
1. Platform as a Service 

2. Infrastructure as a Service 
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ر، تررعد )یلعا ی ات  حف رنی  ی حفیم  صررعصرر  النجفیپذدهررخف ال ویخ   رنود الحفالز هعینت 

 (ا  1396همکررالنت 

ا ی حسرررهررین  رصرر   بودعطق ا آنهر الز هردالدها دارع  ک   هرهرررز رنپذیف  رالیرنش البفا در  

هرا نظر    رنود  عهررسرر   بف عردالر الهررن همعالره  عرد افدید الهررنا ال فیزهت بف   الز هرررز رن

ا ال ویخ  پیشررفاخ  الز الین ری  هرسررمی کرن( بر الهررخفرده الز DISA)  1هرا العاعرو دارع هررر رن 

  هفحرل ب ا الین اوریرا الیجرد نمعده الهرنا  فیکررگ ب کوود ی الین  سرمه  الاق مدیدا در الهرخفرده   

هرا ال ویخ  نرترر  الز دهررخیرب  ب  العاعرو الا بین نیفالن اعالن  صرررلح در بسرریررا الز  عالرد نم 

 (ا1394النییز الین اوریرا بفقفالر نمعد )ههیه  ی همکررالنت هعه هرا مذالب ی یحسر  ی کررالی 

 کالن داده

ت اصررررعدا ی کوودهفهی هرا اضررررا هرررریطفت اعلید اوریرا  ریزالازینیک  الز پیر دهرا اعهررر   

آیرده الهررنا    ب  یمعدرال  2العاعرو الز  وربع  وخهف الهررن ک   فهع   ب  نر، کان دالده النفجررگعن 

ا  هرر یررهیپررا ی  الازالرنف، ردیفیرنت کوخفل ی پفدالز  الین العاعررو حجیمت افالاف الز اعالنرری  البزالرهررا  

هرا نر شررهعدت ی  حفک نعآیرا دالرالی  نیاف همدالده ی العاعروت الز  الزآنجرک دالده هرروخ  الهررنا  

ا ی الهرررخوفالج دالنش الز العاعروت ال فیزه مذالبین ی الهمین زیردا  کریدالده   ترررعد   حسرررعب  

ی    عهمت  صرو خ تااجرر  وخهفا  هرترفکن دالده بفالا  الرز  برلقعه نهفخ  در کانپیدالکفده الهرنا 

ک    3لیوچ  کفیسرخعافا النددهینر نفن دیرالن مدید  آن رالا دیلخ  ب  حدا الهرن  ک  بف    هرهررز رن

  ا یرراو ینالیل  عوعالنب   ااوریر یندالده الهرنت الز الکان   فاطط بر  اهرپفییه در  گذالرالن یالز هرف ر یک 

اللمهه   هرسر  احقیقرو بین ؤ دهدا  ییفمهرن رال ای  اعالند ک    بفد نر،    یوخفنن ال  یفاگ پس الز ترکل

ریند حیرا  اوریرا   10ی یک  الز  2013ریند بفاف اوریرا در هررل  10رال در  یرن  دالدهکان  4گرراوف

   الهنانمعده  هرل آیوده   فا   5در 

 عطقدر  عهررسرر  گرراوف  طفح ترردا  5 اعهررط دالم لو 2001برر در هرررل  یندالده الیلکان ا فیف

ک  همرنود   یردبر  ی اوعع زعطررو الهرررن الز العاعرو بر حجم بر ت هرررفعن  دالدهکان اتی یفا ف

 رینرد  ی  دنیرر  الز  بهخف  درک   بفالا  اهررررزفهیذ    تپفدالزتررر   یننع   اهرربرر ری    العاعررا  یر هرررف رر

 
1.Defence Information Systems Agency 
2 Big Data 
3 Christopher Lynch 

4 www.gartner.com 
5 Doug Laney 
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)حجمت هررفعن ی اوعع( رال احن   یژگ هرر  ی  ینال اا ی1فدیگ   عردالهررخفرده قفالر   افیگ میاصررم

  یرن ب  8Vsالضررا  ترد ک  بر   یزن  ییفد  Vپو    یفا ف ینب  ال  یفال  اهرهررل طفح کفدا در   3Vعوعالن  

  عایه   ترده الهرنادالده نشررن دالدههشرخیرن  کان  هرایژگ ی( 4)ا در ترکل  (Millsت2012 ) ترعند  

 الند الز:دالده عطرروکان ییفد  اهر ژگ یی دالده  اوعع  ی  هفعن  حجمت بف

  رص  کرربفد  بفالا دالده بعدن   ورهب :  العخطرر •

 هرالعخمرد ب  دالده  ین : قربهصحن  •

 هردالده نیهدالرا بفالا  ز،  دیره ی ز رن:  نعهرن •

 دالده نیهدالرا ی پفدالز   بفالا کفدن  هزیو  الرز : الرز  •

 داده هشتگانه کالن یهای ژگی(: و4شکل )

 هردالده  بهخف اهم  بفالا  اصعیفهرزا ی  گفالایک الز  الهخفرده:   صّعرهرزا •

یرات  ک   زالیری   رنود بهطعد بهفه  آیوده الهررن ا  هر طرحث ریز دنیر ی پژیهش یناف همدالده الز کان

ا  هرتررطک الراقرا تررفراین هرررز رن  ی گسررخف   فزهرا دالنشت تررور ن اللیعهرا راخررا در 

ال ویخ  ی افهوی  رال دالردا برر الیوحررل بهفه الز  زالیرر ی المخمررع  بفالا کررربفدهررا المخمررع ت  گیفا 

الازالرا ی بسرررخف  الازالرات نف،هرا  ز، هرررون ت  سرررخهز، افالهم نمعدن زیفهرررر ن کرربفدهرا آن

یرا ی اعه   دالده در الازالیش بهفههرا  فبعط ب  کانهرزا صوریع ی اوریرا حرهطرا  الهنا بع  

الا دالرد ی اعالنموردات  عدکفرری ت عد، یالبسرررخی  ی اأ ین ال وین  ه ت رال ب   د رو نقش هررررزنده

هری  ک   دیفین ی کوخفل آنهر در دهرن  ر نیسرن  در یالقع اطدیل اعلید دالده  ان همفاله  عالهد دالتر 

 (ا1396نقرط ض ف ب  اهدید الهن )ههیه  ی یلعات  
 

4 http://blogs.gartner.com/doug-laney 

http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
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 ورهرب    لییاحه یاجزا دارع  ی ال ویخ  در ز رن صرهگ ی موگ بر دریران العاعرو ی هرهررز رندر 

ا ال ویخ  در هرآیالنس   نرلعوعالنب دا آنهرت هر   در ترورهرری  ی یالکوش  ورهرب ب  الین العاعرو هسرخو

ا الهرخفرده  کریدالدههرا هرریطفا الز هرا اطهکررالن  ی ترورهرری  ی ردگیفا افیریسرن بیو  ا رلین پیش

 رنود   ر،یالترر   وخفنن یبف ال   طخو  طی ح  احسرریفهر  نظر   رویعمه  اهرطیدر  حهمنوینت   اکوود  

حفکن   فی سر  نییا   ریدترمن ی   افیهریی ن  زالویاجه  ی مهن ترورهرر  میسر یحسریف ب  اهرترطک 

هرا آیودهت در موگ الزآنجرک  ی اطردل دالده هسررخودا دیدر حرل اعل  عهررخ یب  ععر پ  ا عد  افیهرین

ی نرگزیف الز مرییزیو  اجهیزالو   ترررعدهرا حیرا   حسرررعب   هر ی هرررف ری العاعروت الز الرز 

پفدالز  ی  طردل  دالده بر اجهیزالو هرروخ  هسررخیم   دیفالن ی اف رندهرن عرل  برید تررور ن کرا  الز 

ریزا رالهطفدات ضرررمن ترررورر رن اهردیردالو ی دالترررخر  بررترررورد ارر برر بفنرر ر   رزیر  عردنهررا هرررر ررنر 

آن بهفه  ز، رال بطفند )ههیه  ی  هرا الهررخفرده الزهرت الز  زالیر ی افصررن ا الین اوریراهرافیپذب یآهرر 

 (ا1394همکررالنت 

 ی فیزیکی، سایبریهاسامانه

هرا هررریطفا ) حرهررطرا  ی الراطرع ( ی الا الز هررر رن ( تررطک CPS)  1هرا ایزیک  هررریطفاهررر رن 

( هسرخود ک  در یک حهق  برز عرد ترر ل  دال ه  النسررن  در الندالزهررالهالمزالا ایزیک  )حسریفهر ی  

هرا حسررریفت هع   گیفندا الین هرررر رن  الراطرط اویراوی  بر ترررطک ا ر ل ی الراطرط بر هم قفالر   

هرا هعترمود هررزا دالردا المزالا الین هرر رن  ترر ل هر   ی  حسریفهرا   حرهرطرا  ی  کرنیسرم

ا الهرن ک  در ترکل فیگ میاصرما ی احهیل دالده بفالا آیرممعهرا  النخقرل دالده ی  حیط ت اوریرا

  (Ashibani, 2017( نشرن دالده تده الهن )5)

 

 

 

 

 

 
 (: سه الیه کلی سامانه فیریکی سایبری 5شکل )

 
1 Cyber Physical Systems 

اندازهاراهالیه حسگرها و   

یریگمیتصمی، تحلیل و آورجمعالیه   
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ت  هطرن  عدکرر یااا کرربفد  ینقلحملالین هرر رن ت در  وربفالوت النفیات هرا نت ت نظر  ت ربرایکت 

نعین بفالا هعترمود هررزا اجهیزالو  عرد الهخفرده در  ورزلت  عدریهرت    هرادالردا الهرخفرده الز اوریرا

مهرن     ربین ی عق ا دیجیخرلت  جهز ترردن آنهر ب  هررر رن  هرنیدیرباهفن همفاله یااا بر بکررگیفا  

(GPSت الاصرررل آنهر ب  الیوخفنن الز عفیق اوریرا) ا ی پفدالز  آیرممعهرا  وخهف بیسرریمت ال کرن

ا الز الین هعتررمود هرررزا در گعگل  پ بفالا ا یین النمعن افالهم نمعده الهررنا  العاعرو الز آنهر رال 

ا همنوین در کرربفدهری  الز ممه  مفالح  ربرایکت عمهیرو در تررعد   سرریف بر افالایک کمخف دیده 

 رنود مسرخجع در العمر  دریر ی اقعین نظررو در بهدالترن    دهرخف فقربلیغا  طفنرک ی  هرطی ح

 (اBerger, 2016) تعد  الهخفرده    ی در رن الز الین اوریرا

هرا پینیده ی  خوععت یمعد دالرد  کسرب  هرا عمهیرا  پینیده ی پعیرت ک  افکیط  الز اوریرادر  حیط

ت در هرری   عدکررهررزا افالیودهر ی هررزگررا  یرن ععال ل  هرن ی أ عرنخری   طهعب ی النجر، ب   عقع  

رده الز هرر رن  ایزیک  هرریطفات بر لحرک کفدن الهرنا الهرخف فیپذال کرنذهو  ی ترور خ  اف رندهرنت 

ا ی پعیری  هرر رن   فگذالریاأثهرا ترور خ ت ایزیک  ی هرریطفا در بهطعد کیفین عمهکفدت  یزالن موط 

هرا دارع   عرد الهرخفرده قفالر گیفد )ههیه  ی اعالند در هرر رن الز الهمین بر ی  بف عردالر الهرن ی   

 (1396همکررالنت

 سایبریتهدیدات 

ا رال نیز ب  همفاله  الودهیازال عدت اهدیدالو   لیبد بی  زالیرا    هرافصرن اعهر   اضررا هرریطف در کورر  

ا حیرا  کشرعرهر ب  اضررا هرفهرر ن یز  میف سرخقیغیالبسرخی   سرخقیم یر   ب   رعفدالترخ  الهرنا  

فالهم نمعده  ی  دتر  ب  ال وین ی  وراع  ه  رال ا  برررنیزهرریطفت الین اهدیدالو ال کرن الیجرد  سرررالو  

اهدیدالو هرریطفا در رالهطفدهرا الکنف کشرعرهرت  عرد اعم  قفالر گفاخ  الهرنا در الین  رینیالزالالهرنا  

 ا  هم اهدیدالو هریطفا بفره  تده الهناهر ژگ ییبوشت 

  نرر ر  لیرن دهوردال(ا  در    نرر ر لیرن یالیه اهردیرد الز نظف لیعا بر    وررا افهررررنردنت بیم دالدن الهرررن )

ب    ورا ترو، یر چیزا الهرن ک  بخعالند صرد  ت  طف یر القدال،  صرمرن  عهی    2اهدید 1آکسرفعرد

نیزت اهردیرد بر    وررا الحخمررل یقعع اررم ر  ی  3کسررر  یرر چیزا النجرر، دهردا در افهورگ لیرن  نیمن

حرردثر  ی الیجررد  طف الهرررنا الز نظف  فهع   اهردیرد بر    وررا هف گعنر  نیرنت حرردثر ت قرربهیرن ی القردال، 

 
1 https://www.oxforddictionaries.com 
2 Threat 
3 https://www.ldoceonline.com 
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بوربفالین اهدید هرریطفا رال ا فالا  دال ه  یر مهعگیفا الز نیل ب   وراع ی الهدالف الهرن برلف ل ی برلقعه ب

 زیف ا فیف نمعد:  صعروب  اعالن  

ت یظرریفت  هررن یر  رأ عرعرر رل بررلقعهت رییردالد یرر یالق ر  برر قرربهیرن یالرد نمعدن ضرررفبر  بر     هفگعنر 

  را  ی الز عفیق دهرخفهر  هررز رن ب  یالهرط  یک هرر رن  العاع  کررکورنا  ه  هرریطفا یر هر یهرف ر

 اال خال( جردی مرن ن الز الرالئ   د ن )ال  ریالعاعرو ی  فیی(ت الاشر،ت ایب ی)اوف النهدال،  ف جرزتیغ

ا بفالا الیجرد اهدیدالو هریطفا در الب رد هیره ت  الو یز  رهین افالگیف ی گسخفه مهرن  اضرا هریطفت  

نظر   افالهم نمعده الهرنا اهدیدالو هرریطفا  - ت ی دارع طی حسرن یزالقخصرردات المخمرع ت افهوی ت  

ا  شرن دالردا بسریررا  الچهفهدر حعزه نظر   ی دارع  بف  اف هرریف الب رد آنت رییکفدا هرون ی 

  بر  صرررعرو بررلقعه یمعد دالرد ی اوهرر موطر  هاللمهنیبا  هررن یر  حردید  بر   ررعفالز الین اهردیردالوت  

برزدالرندگ  دالردا در صرعرو الازالیش اوش ی اورصرم  یرن کشرعرهر الین اهدیدالو ب   فحه  عمهیرا   

تر ل  عالرد   اعالن  ا اهدیدالو هریطفا رال هر ژگ ییا که   بوددهخ ا در یک تعد  ی موگ  وجف 

 زیف در نظف گفان:

ا هرردیلرن ت هرردیلرن ا احرن حمرریرن پوهررن  هررگفیههرررریطفا یرر   زدیرالن  منشاات تهادیاد: •

هرریطفات    راخ یهررز رنا هرریطفات مرهرعهررن هرریطفات  جف ین هرسرن یافیر خورصرمت 

 هکفهرا دالرالا النییزه هیره 

  ا فیپذب یالز آهر   تاطفیهرر  دیاهد  کی  ابفدالرالحخمرل بهفه ورعفه هرریطفا ) پیامد تهدید: •

ا( ی اهرمم هررریطفا)القدال، عمه  اهدید بفالا  طفیرهرر    یهررف ر کی عمعد در   اطفیهررر

 ا هریطفا(  فیپذب یآها الز بفدالربهفه

  ی افال ه   ه  ت هرز رن  ت فهر خیز  سطح تهدید: •

ا الیجرد  ورعفه هررریطفا  فیپذب یآهرر ا اهدید الز بفدالربهفه: الحخمرل  احتمال وقوع تهدید  •

غیف  حخمل(ت کم ) ورعفه هرررریطفا غیف  حخمل(ت    ترررر ل:  یه  کم ) ورعفه هرررریطفا

  خعهط ) ورعفه هریطفا  مکن( ی زیرد ) ورعفه هریطفا  حخمل(

ترردو  یه  کم )اهدید  وجف ب   سررررالو  حدید ی قربل کوخفل(ت کم   شاادت تهدید: •

(ت  خعهرط )اهدید  وجف ب  حردث  ال ویخ (ت تردو زیرد )بحفالن نیآافحردث )اهدید هرریطفا  

گسرررخفده هرررریطفا  رنود ال خال در ترررطک  برنک (ت  یه  زیرد )اهدیدالو   ی  سرررررالو

  رنود الز کرر الاخردن تطک  بف  هفالهفا(  بررارم  
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 النعالع اهدیدالو هریطفا در حعزه نظر   عطرراود الز: نیاف همهمنوین بف   الز 

ی عمهیرو   هربفنر  در الین نعع الز اهدید ال کرن هررفقن العاعروت  جاساوسای ساایبری: (1

یزالرو داررع     نررلعوعالنبر هررا  فاطط برر صرررورریع داررع  یمعد دالردا  نظرر   ی اورریرا

  35العاعرو ترفکن هررزنده مویوده الف   اطفیمرهرعهررن هررالعا، نمعده ک     خحدهر ویال

 خیدر اررر   حررایبفنرر ر  اسررره  نیافمرن یقی گفالن  االازالرکرد نف،  هررعنیهیکر  ترررر رل  رال  

 النداهفقن کفده  هنتکریآ ف

: اهدیدالو افیریسررم هررریطفات بر هدف افهرررندنت ی  جطعر نمعدن تروریساام سااایبری (2

ا الین فدیگ   ا  ورلف صرعرو  هرگفیهبفالا پیشرطفد الهدالف هریرهر  یر المخمرع     هردیلن 

ا الز ترعد  ن در مر    النجر،  کرر بر الهرخفرده الز البزالرهرا هرریطفا ی الیجرد رعب ی یحشر 

هرا الضرطفالرات النفجررت هرقعط هعالپیمر ی اااا الز عفیق حماو هریطفا  کرر الندال خن هرر رن 

 قربل النجر، الهنا  هرسن یافیراعهط  

  ترعد هراح هرریطفا ب  حماو پینیده کر پیعاف ب  کر پیعاف گفخ     تسالیحات ساایبری: (3

الازالر  عرد الهرخفرده  پذیفا در یک بوش الز نف،بفدالرا آهریب ک  الز عفیق ترورهرری  ی بهفه

اعهررط عفف  قربل  عمب الیجرد ال خال ی نربعدا یک هررر رن  اوریرا العاعرو یر یک 

(ا هراح هرریطفا یک هراح نرترور  ی دقیقت بدین نیرز ب  Herr, 2014ترعد )ترطک    

بفدالرا الز ح یالبسرررخ  ب  ترررورهرررری  ی بهفهحضرررعر هرررفبرز )هکف( الهرررنا الین هرررا

برترد ک      ؤثفاعالند کررآ د ی   هرا اوریرا العاعرو الهرن ال ر اوهر ز رن  پذیفاآهریب 

دهدا مذالبین  ت کررالی   عد رال الز دهن   الاشر تدن وف  ی  حف رن  برتد ی در صعرو  

ب   رعف اعالنری  آنهر در الیجرد عد، العمیورن نسطن ب   العخطرر ی کررالی     عمدارًهرت الین هاح

هرا  طخو  بف العاعرو الز ممه  هرر رن  اف رنده  ی کوخفل نظر   الهرن ک  در آنت  هرر رن 

  حف رنی  ی ال وین العاعرو ال فا حیرا  الهنا

د   زدن ب  : عطررو الهن الز هجع، بر الهخفرده الز هاح هریطفا ب   وظعر صحمله سایبری (4

الهدالف  شررو،ا حمه  هررریطفا بر اعم  ب  نعع هرراح هررریطفا  عرد الهررخفرده ا فیف 

هرریطفا    الازالرموگالز یک   اعالند  ن  عطی ن هدفا بوربفالین یک حمه  هرریطفا    ترعد  

عهی  یک دالرالی  غیف هرریطفا یر عهی  یک دالرالی  هرریطفا الهرخفرده کود ال ر حمه  هرریطفا ب  
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غیف هررریطفا عهی  یک دالرالی  هررریطفا یر غیف هررریطفا العا    الازالرگموالهررخفرده الز یک 

 اتعد نم

ی حسرررر   رنود الهدالف   رایح  اهرفهرررر ن ینعع الز موگت ز نیدر ال: یبری جنگ سااا (5

 ورربفالو یااا هردف قفالر   تاینقرلت النفیهررا حمرلهرررر ررنر   ت  رد ررو المخمررع  ت نظرر 

 وطع    ربیی رد  ی ترورهرر  در  انعع الز موگ ب   رعف حمه  الز راله دیرت دترعالر نیا الفدیگ   

  نظر  االرن یهرا رالب  ترطک   اطفی خفریو الهرنا در موگ هرر   هروخ  اهرحمه  الز موگ

 اتعد آنهر   ب یدتمن نفعذ کفده ی  عمب اوف

  یشناسروش
 دالویی اهد  اطفیهرر نینع   اهرا وخهف اوریر  اهرموط  فیی اعصر  اهررزب   فهع، قیاحق نیال در

الهرنا    االاعهر    -االز نظف هدفت الز نعع کرربفد قیاحق نیال  نیپفدال خ  ترده الهرنا بوربفال  اطفیهرر

  قرویالهرررنا در احق  ا عرد  فیهر الز نعع اعصررر دالده  ای ری  گفدآیر  ن یالز نظف  ره قیاحق نیال

  ف ی عضررعع ی اعصرر  کی   ی چیعنی   سررخیدر چ  قی حقق ب  دنطرل  طرل   عم ا عرد   فیاعصرر 

 تاالهررت الز  ورربع کخرربوررنر دالده  ا وظعر گفدآیرالهرررنا بر   دهیر پرد  کیر   لیر یاحه یر ی اجز  هرر ژگ یی

الزنظف   قیاحق  نیالهرخفرده ترده الهرنا ال   ی  ررم   دال ه  اهرالهرورد ی گزالر  ت   خطف عهم  اهرن یهرر

  ی  ریی پر  ی ریال قتیاحق نیالهرنا در ال  فیهر الز نعع ک دالده لییاحه یاجز  ابفال  ه عردالهرخفرد کفدیری

  ی  ریال اررهریری ت     نیدر ال (Creswell,2014) کفهرعل  حقق ترده الهرن   اررهری    ابف  طور

 وخهفت   اریالز زیال  پژیهشت  شررهده  سرخمفت بفرهر  ابر اضرر   ترر ل امر  امر  عع ن  ی ریی پر

 .الهن  رنینظف بر همخر خوععت اطردل  اعراالز  وربع الع اگفدآیر

 تحليلتجزیه و 

  یو نظام یدر حوزه دفاع یبرینوظهور سا یهایفناور داتیو تهد هاچالش

 رنشیکان دالدهت رال  ر،تیالتر   وخفنن یال تاالبف رنشیبفهم زن  رنود رال  اهراظهعر اوریر  طفتیهرر ااضرر در

در قرلب    احعل الهررهر  کی جردیال  هررزو یز   تاطفیهرر   کیزیا اهری هرر رن    عهع، ترور خ  ت کعالنخع 

دچرر   نینع   اهرااوریر نی خأثف الز ال زین  ی نظر    دارع  اهرچهرر، الهرررنا حعزه   النقاب صرررو خ

 اموگ ی ری  ن یدر  ره فییهسرخودا ای  دهیپد نیالز النططر   عد بر ال  فیترده ی نرگز   احع و الهررهر 

 سرمه ت   نیترده ی ال  االهسرخ  حرویاسره  ابفال   وییزیمر  تاطفیهرر  حرویی اسره زالویآیردن ب  اجه

  ا هر اوریراعهر   ا  حرلتنیا برالکود   فریال   اللمههنیی ا ر او ب   ه  ن یدر ال و  ن یحرئز الهم   نقشر 
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اضرر  نیب  ال   رال ب  همفاله دالرد ک  هفچ  یالبسرخی   ی  ورعفالو  خوعع  دالویاهد  طفیهرر  ااضرر نینع 

  ا هر  عالهد بعدا در حعزه  شرخفیب زین دالویاهد نیالز ال   ورعفالو نرتر   فیاأث زالنیبرترد عمق ی    شرخفیب

ب  همفاله دالرد   دالایدهر ی اهچرلش  طفتیهر  ااوریرالن  اضر  اریندهرهفکدال، الز کان ت ی نظر    دارع

بوشت  نیالهررنا در ال  فینرپذی المخورب اضررفیر  اک  لزی،  عالمه  ا رل ی هعتررمودالن  بر آنهر ال ف

صرعرو  اصر  الرالئ  ترده  ( ب 3در مدیل )  اهرااوریر نیال  اطفیهرر دالویالز کرربفدهر ی اهد   بف 

 .الهن 
 های نظامی و دفاعیهای نوظهور سایبری در سامانه (: کاربردها و تهدیدات فناوری3جدول )

 تهدیدات سایبری کاربردهای نظامی 

 الیوخفنن التیر،

 نیر فی ی  رد  نیر هردال  ابفال   در حعزه نظرر 

 ت نظرر   اهررنیر اردالرکرروت ا ررل  زالوتیاجه

 ی  هرنی ت  أ عر یدالن نطفدهررفبرزالن یااا در  

الز  آ رعز  ارف رررنرردهرررن  العراع  هررر  رنراً 

در هف   فیهرین   هرا ن مسرمرن نییضر 

در لحظرو   افیگمیدر اصرم لیز رن ی اسره

 ا تعد الهخفرده   ر،یالت وخفننی دتعالر الز ال

  االهخفرده الز حسیفهر   اهعالنعرددر صو ن  

ی الرهررررل آنهر    فهیاشرررررت د رت لفز  ی غ

 اکرربفد دالرد هطرن ی بفج  فالقطن  ابفال

الهرخفرده الز الیوخفنن التریر، در اجهیزالو  

نظر  ت ال کرن مرهعه ت نفعذ ی هفقن 

ا همنوین دهرد  العاعررو رال الازالیش  

در صعرو عد، بکررگیفا  کرنیسمهرا  

ال ویرن هرررریطفات  ال کررن الهرررخفررده الز 

بفالا یالرد نمعدن ا هررریطفا  هرهرراح

صرررد   ب  اجهیزالو ی نیفیهرت الازالیش 

 اربدی   

 رالیرنش البفا

ا دارع ت اوریرا العاعرو ی هرهررز رندر 

الیجررد قرربهیرن العمیوررنت    وظعربر الراطررعررو  

هرررزات القخصررردا ات اعالنمودفی پذالن طرف

بعدنت هرهعلن ی هرفعن در الرالئ   د روت  

ی  پشرررخریرطرررنر   عرمرهریرررو  هرزیرورر   کرررهرش 

قفالر     عرداعم هرررزا الراطرعروت یکپررچ 

هر گفاخ  الهنا عایه بف آنت در الین هرز رن

هرررزا افالیود   ی چربکالثفبوشرر کررالی ت 

هررا  هم   ت الز  عالهرررخر نیر  رأ عرالمفالا  

هرا دارع ت حخ  در صرعرو  در هرر رن 

ز بسرخف ایزیک  البف  صرعصر ت  الهرخفرده ال

دالده در   اهررزفهیی ذ  رانی الرهررلت در

کر   رررج الز  حردیده ی    فهرررر خی ز

ا ال ویخ   رنود هرچرلشبر  الهرن   کوخفل

کرورخرفل  ی  هرعیررن  الحرفالز   رحرف رررنریر ت 

دهرخفهر   عالم  الهرنا عایه بف آنت در 

هرا دارع ت الترخفالک العاعروت هرر رن 

د بفالا النططر  بر زیفهرر ن البفا نیرز و
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هر رال ب  الهررخفرده الز  الهررن ک  الین هرررز رن

 نمریدا رالیرنش البفا افغیب   

 هریالهطی  الهن ک  ال وین الین  هریالهط

 الهنا  زیبفالنیچرلشنیز 

 کان دالده

   وظعرب هرا دارع  ی ال ویخ ت در هررررز رن

آگرره  الز یضررر یرن هررررز ررن ی نیفیهررت 

گیفا رالهطفدا ی النجرر، عمهیررو اصرررمیم

  عالم  هسخیما  هردالدهنظر   بر کان 

ت  مکن الهرررن هرردالدهالین حجم النطعه الز  

 رتریو  برترد ی الز اجهیزالو  وخهف   رنود 

ت  ینقل حملهرت هعالپیمرهر ی یهررریل  کشررخ 

هررت پهپرردهرر ی رالدالرهررا  فالقطرنت   ررهعالره

هعالپیمرهرا ردگیفات حسریفهرا هعترمود  

آیرد  یرر  بر  دهرررنبیسررریم در  یردالن نطفدت  

هرا دالرالا  وشرأ النسررن  برترد ی الز رهررن 

هرا المخمرع ت هرت تررطک المخمرع ت هرررین

 هرا  رل  ی اااا اعلید تعداافالکوش

الز حسیفهرا    هردالدههرا دارع ت  در هر رن 

هررا مورگ  حیط ت  ررهعالرهت هررررر ررنر 

اللکخفینیرک اللیورنت کرر یورنت هررریییورنت 

  بر  دهرررنهررا المخمررع  ی غیفه  رهررررنر 

هررزات  ت غو  وظعرب ا الین العاعرو دی آ  

   ریزرهررن ب کشرف همطسرخی ت الترخفالک ی 

دالده هرررررز ررن  هررب  یرک  (  EDH)1در 

احهیرل  ترررردهاآیرممع الز  هررا ی پس 

ی   ال طرررپیشرررفاخر  ی بادرنرگ بفالا الیجررد  

نطفد آگرره الرزیررب   یردالن  یرر  ی  هرررررزا 

 گیفندا قفالر     عردالهخفرده

بر اعم    خیی ال و  دارع اهردر هرز رن

 ا هرب  اعهررر   ی گسرررخف  هرررر رن 

الراطررع دالده ی حجم   ت  وخهف   ورربع 

 شی در حرل الازال ی صررعرو نمردالده ب 

ا ی الهرخوفالج العاعرو  آیرممعا  الهرن

ا حجیمت  نیرز ود الهخفرده هردالدهالز الین 

هرا نعین کان دالده الهرررنا الز اوریرا

ال رر در صرررعرو یالبسرررخی  اورریرالنر ت 

اهردیردالو هرررریطفا رال الیجررد  عالهرد  

 نمعدا

کرران حررجررم   دالدهدر  برر   رررعررف 

هررزا بر  ی اعالن پفدالزتر  زیردت ذ یفه

دالده الز  دالنش   فالحررل    هرررالهرررخرورفالج 

 وخهف   ررنورد دریررارنت ذ یفهت النخقررلت 

ی  صرعرهررزا  لییاحه ی اجز دیفینت  

ترعدا النطرترن ی نیهدالرا  دالده النجر،   

ت اهردیردالا  همنعن نشرررن هرردالدهالین  

العاعرا  ی مرهررعهرر  هررریطفا رال ب   

 همفاله  عالهد دالتنا

گیفا در  عرد نحعه  ردیفیرن  اصرررمیم

صرررحور  نطفد ی بفافا در  یردالن مورگ 

دالده ی آیوده  سرخهز، بکررگیفا کان در

هررا یالبسرررخر  بر  آن الهرررنا  اورریرا

اریریریرف   حرررلنیر برررال ی  ارحرفیرف  ال رکرررن 

العاعرو ی ال ذ اصررمیم نردرهررنت یر 

 
1. Enterprise Data Hub 
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لزی،    ترررردهاآیرممعا  هررردالدهاوعع   ی 

هفعن پفدالز  ی احهیل ضفیرو الهخفرده 

هرا دالده رال در هررر رن هرا کانالز اوریرا

 هرزدانعین  شو،   

دریران دهخعرالو م ه  همعالره یمعد 

 دالردا

حسررررهررریرن ی الهمیرن العاعررو در 

هرا دارع   سرخهز، دهرخیرب  ب  هرر رن 

ن ا پیشرفاخ   الهر ر زنیررهرا اوریرا

 نیاأ ی در صرررعرو عد، اضرررمین ی 

ال ویرن هرررریطفا  فالکز دالده در   ف   

حماو ی اهردیردالو هررررریطفا قفالر 

 دالرندا

هررا  هرررر ررنر 

ارریررزیررکرر ت  

 هریطفا

یرک هررررز ررن نظرر   کرررآ رد برریرد دالرالا  

ا  ز،ت قرربهیرن پررهرررویعی ت  فی پرذالن طررف

ا هرموگنعآیرالن ت ارب آیر ی هررزگرر در  

  برتردا الین ترطک   حعر ال فیزا رال دالترخ

ی   ز رنهمهرا  اعهرررط هرررر رن  هر ژگی ی

ا چرلش الصره ت الین ترعد   عدکرر النجر، 

ا  هرر حعزههررررزا  ت یکپرررچر هررهرررر ررنر 

ایزیک  هررررریطفا العاعررا  ی  وخهف   ت 

ترور خ  الهرنا راله حل الین  سرمه  الهرخفرده 

 الز هر رن  ایزیک ت هریطفا الهنا 

هرا ایزیک  هریطفات ا ر ل  یرن در هر رن 

عورصرررف ذهو  بر عورصرررف ایزیک  در یک 

کرورخرفل   ترررعدا  الیرجرررد  ر    رؤثرفزنرجریرفه 

هرا ایزیک ت التخفالک  هرزا هر رن یکپررچ 

اصرررمیم افالیوردهررا    گیفا یالعاعرروت 

ا عمهیررو در چوین هررررزز ررنهمافالیورد  

هری   عمب پعیری  آنهر نسرطن ب   هررز رن

 هرا هوخ   عالهد تداهر رن 

الیجرد یک اصررعیف  طهعب الز عمهیرو 

ت بف هرنی  أ عرا هررزترفرف شرخفک ی 

هرا ایزیک  الهرررر    مررا هرررر رن 

ا  یرن  هرررزکپررچ هررریطفا نیرز ود ی 

النسرررررن  ا ایزهررحعزه ورربع   یک  ی 

ا ال وین هرریطفا در هرچرلشالهرنا ک  

صررعرو عد، درک ی تررور ن ععال ل  

ارجرهریرزالو   نرطرعدن  برع ر   ی  النسرررررنر  

 برتدا زال دی اهد اعالند  

الترخفالک   هرا ایزیک  هرریطفادر هرر رن 

العاعرروت ی اطرربق حعزه العاعررا  برر 

ا هررفهرررر رنی زترررورر خ  الز عفیق  

ا الین  سرمه   ترعد  اضررا هرریطف النجر، 

نیرز ود ال خصررص زیفهرر ن  سرخقل ی  

ال ن بفالا پیشییفا الز حماو هریطفا 

ا  خورصرم هرگفیه جف رن هرریطفا ی 

 الهنا
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هرا ایزیک  هرریطفا در الهرخفرده الز هرر رن 

ا  مر ب ت  تعد  ا دارع   عمب  هرهرز رن

القردال ررو افدات   ا  هرررررز ز ررنهمکوخفل 

گیفا  العاعرو الز عفیق ترور ن ی اصرمیم

دالین راخرر هررررز رن  النجر،  یکپررچ  در ه

ا یک هررررز رن افدا یر مرب ترررعد ی   

ی   چوردمررنطر ا یرک هرررررز ررن  ال وطقر 

 الیجرد تعدا  وظعرههم 

ا هرررررزز ررنهما ی  هرررررزهمیررر،

یررا  الز ت  یررن یالحردهررا عمهنیر  رأ عر

در  هرررچرررلش کرر   الهررررن  ا  هرمر  

هرا ایزیک  هررریطفا  طخو  بف  هررر رن 

بسریررا الز    وشرأترطک  مهرن  الیوخفنن 

  اهدیدالو  عالهد بعدا

  نتیجه
یهری   اعهرط کشرعرهرا پیشرخرز ی پیشرفاخ  صرو خ  در حعزه    اگذالر یهرف را ال یفت  هرهررلدر 

یقعع النقاب صرو خ   هررزو یز هر  هرا کهیدا اضررا هرریطف النجر، ترده الهرنا الین اوریرااوریرا

ا حمرین الز الندتردها  وخهف افغیب  هرحعزهچهرر، هسرخود ی الکنف کشرعرهر ب  الهرخفرده الز آنهر در 

ا هررپفییهی ال فیزه   هررهرررن دیلرن یظرریف ی دغردغر    نیاف همهررا نعینت یک  الز اعهررر ر  اورریرا

ا  وخهف الزممه  نظر   ی دارع  در کشعرهرا  هرحعزههرا هریطفا در   فاطط بر الهخفرده الز اوریرا

هرا  در هر رن    عردالهخفردهپیشرفی در حرل المفالهرنا در الین حعزهت ب   رعف حسر  بعدن العاعرو  

ی امهیدالو بیشرخفا الهرنا اهدیدالو هرریطفا در  اأ لیرز ود العاعرا ت پذیف  ی اعهر   اجهیزالو ن

کودا   دالر دتر ال وین ی  وراع  ه  کشرعرهر رال  اعالند  حعزه دارع  ی نظر   در هرطعح رالهطفدا 

حماو   بفالبف  در  ه   ی نظرر    کهیردا  هررایفهرررر رن ز  الز  داررع  بفالا  کشرررعر  یرک  اعالنرری بورربفالین  

 حرراظرن الز العاعرو  حف رن  ی در یک کشرررعر    اعالنری   اهررممت ی برزدالرندگ  قدرو  هرررریطفا ی

 هفا  فاطط بر صوریع دارع ت الز الهمین بر ی  بف عردالر الهنا

هرا اضرررا هررریطف ب  بفرهرر  اهدیدالو هررریطفا  اوریرا نیاف همدر الین  قرل  پس الز  فیرا بف 

در   دهد  احقیق نشررررن   فاطط بر آنهر در حعزه دارع  ی نظر   پفدال خ  ترررده الهرررنا نخری  الین 

ب  العاعرو حسررر  ی    ربیالز دهررخ   نرترر    خیال و اهر نیفالن رنی ت برید  هرااوریرالهررخفرده الز الین 

ا  هرهرز رن صرلح  بفقفالر نمعدا الهخفرده الز رالیرنش البفا در    آنهرت  زیالنییهعه ی   مذالب اهری کررال

 عمب الازالیش ی اسرهیل در حماو هرریطفا ترعدا بوربفالین الهرخفرده الز آن  سرخهز،   اعالند  دارع   

 سررخقیم ی   صررعروب دالدهت هرا  فاطط بر کانا ال وین العاعرو الهررنا اوریراهرچرلشغهط  بف 

هرا العاعرا  ی هرا دارع  کرربفد دالردا اعهرر   دالنشت  دیفین هررر رن در هرررز رن میف سررخقیغ
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هرا  هرررزا ی اصررعیفهرررزا صررحو  نطفدت  دیفین یکپررچ  ی  فکزا هررر رن میفالایری ت تررطی 

هرا نر خقررنت دالده در موگاف رنده  ی کوخفل الز کرربفدهرا  سرخقیم الین اوریرا ی الهرخفرده الز کان

الین   میف سرخقیغالات عمهیرو ضرد افیریسرخ  در اضررا هرریطفت الز ممه  کرربفدهرا  افکیط ت ترطک 

هرا دارع ت  سرخهز، دهرخیرب  ب  حسررهرین ی الهمین العاعرو در هرر رن   رلحنیبرالاوریرا الهرنا  

ال وین هرریطفا  فالکز دالده  نیاأ ا پیشرفاخ   الهرن ی در صرعرو عد، اضرمین ی ر زنیررهرا  اوریرا

ا ایزیک   هرهررر رن در    عردالهررخفردهدر   ف  حماو ی اهدیدالو هررریطفا قفالر دالرندا   مررا 

هرا  ی ا ر ل  یرن افالیودهرا ذهو  ی ترور خ  اف رندهرن بر الیوک  هرر رن هرریطفا ی الیجرد هررزگررا  

ا  هرهررز رن عمب بهطعد کیفین ی کررالی     اعالند  ا پینیده ی پعیرا عمهیرا   هرطی حایزیک  در 

ا  وررهرررب الز الین اورریرا نیز بر   ررعف اهردیردالو هرررریطفا نیررز ورد  بفدالربهفهداررع  ترررعد ال رر  

 هرا ال خصرص  الهنا  الراطرع  ی تطک   اهرفهر ن یز

الز عفیق   اعالند  هرا نعین هرریطفا در صروریع نظر   در ممهعرا الهرا   الیفالنت اعهر   اوریرا

صرعرو گیفد ی دیلن بهخف الهرن در الین حعزه نقش رگع اعرا ی نظررا   رنیبودالنشا  هرترفکن 

در  العاعرو    بفالا اضررمین ال وین رالهطفدهری  هرتالین اوریرا همیفالی  ب   اعم   بر یدالتررخ  برتررد 

ا  هر ااوریرالز   هفکدال،ا  فیکررگ ب نحعه   ترعد  هرا دارع  دالترخ  برتردا همنوین پیشروهرد  هرر رن 

ی اهدیدالو هرریطفا   هرچرلشدر کرربفدهرا نظر   ی نیز رالهکررهرا ال ویخ  بفالا غهط  بف    ترده طفح

 قفالر گیفدا  عرداعم ا آا  هرپژیهش فاطط بر آن در 
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