
 

 یازو مج یبریسا یدر فضا تیامن

 .خواهد بود زین ندهیاعصار و قرون بوده و در آ یدر تمام یبشر یازهاین نیتر یاز اصل یكی ت،یامن

 

 .هستند تیامن ازمندیكه همگان ن ستین یدیترد نیا در

 

 .ستیچ یمصداق ناامن نكهیهستند، اما در ا تیامن ازمندیكه همگان ن ستین یدیترد نیا در

 

 یزمان طیاز شرا یمختلف، دگرگون شده و مصداق ها تابع یو ساختار طیبراساس شرا تیكننده امن دیتهد منابع

 .هستند یو مكان

 

 یاز جنگ ها ش،یصد صال پ یبوده، ول خیدر طول تار تیامن دكنندهیمنابع تهد نیتر یمیكه جنگ از قد هرچند

 .نبود یخبر كیالكترون

 

 یبه عضو یمجاز یفضا تیاكنون امن یول گفت،ینم یسخن یو مجاز بریسا یفضا تیاز امن یكس شیسال پ ستیب

 .شده است لیتبد یالملل نیب تیاز امن یجدا نشدن

 

 یبریسا یدر فضا تیامن تیاهم

 كیاستراتژ یمقوله ا دیترد یبه آن، ب یاسیس گرانیباز یاز حد تمام شیب یبه خاطر اتكا یبریسا یفضا تیامن

 .شودیقلمداد م



 

وارد اسناد  ،یبریسا یفضا یتیمفهوم امن ،یالملل نیو ب یمل تیامن داتیاز تهد یابیاست كه در ارز لیدل نیهم به

 .شده است یتیامن یا هیپا

 

 تیآلبرا یرا تحت رهبر یخارج استیو س یمل تیاز نخبگان امن یتعداد شیپ یذكر است كه ناتو از چند انیشا

 .گرد هم آورد كایآمر نیشیخارجه پ ریوز

 

 ریاست، چگونه و با تأث شیكه در پ یو دهه ا ندهیعضو ناتو در آ یكشورها تیسؤال پاسخ دهند كه امن نیبه ا تا

 .شود یواقع م دیمورد تهد یاز چه منابع

 

 بریسا یفضا خچهیو تار معنا

 یایجغراف بدون در نظر گرفتن یمخابرات لیو وسا وتریكامپ قیانسان ها از طر یاز ارتباطات درون ییمجموعه ها به

 .شود یگفته م یكیزیف

 

 نستاگرام،یا ل،یمیا قیتوانند از طر یاست كه كاربران آن م بریسا یاز فضا ینمونه ا نیآنال ستمیس كیطور مثال  به

 .ارتباط برقرار كنند گریكدیتلگرام و ... با 

 

فشردن  قیاعمال فقط از طر هیو كل ستین یكیزیف یها ییبه جابجا ازین بریسا یدر فضا ،یواقع یخالف فضا بر

 .ردیگ یحركت موس صورت م ایهوشمند  یها یگوش ای بردیك یدهایكل

 

 .راهنما مشتق شده است ایسكان دار  یبه معن Kybernetes یونانیشده است لغت  مشتق

 

 .دان بود یاضیر كی نریاستفاده نمود. نوربرت و 1948در سال  نریرا نوربرت و كیبرنتیسا

 



 .استفاده نموده است شیواژه در داستان ها نیاز ا بسونیگ امیلیو یلیتخ یعلم یداستان ها سندهینو

 

 Cyber واژه

و اطالعات  وتریكامپ یایفضا كه مربوط به دن كی ایو  دهیا كیشخص،  كی فیتوص یاست برا یشوندیپ بریسا

 .است

 

 .به وجود آمده است بریكلمه سا نیاز ا اریبس یبیترك یواژه ها نترنتیتوسعه ا یط در

 

 .Cyberspace بریسا یفضا

 .Cybercitizen بریسا شهروند

 .Cybercash بریسا پول

 .Cyberculture بریسا فرهنگ

 .CyberCoach بریسا یفضا یراهنما

 .Cyberbussiness بریسا تجارت

 . Cyberchannel بریسا كانال

 یبریسا جرائم

 

تحت  ،یوتریكامپ مینسل سوم جرا ،یو ارتباطات ماهواره ا یلمللا نیب یبا گسترش شبكه ها 90اواسط دهه  در

 .شگل گرفت بریسا طیدر مح میجرا ای یبریسا میعنوان جرا

 

 .دانست یوتریكامپ میتوان مكمل جرا یرا م ینترنتیا میجرا بیترت نیا به

 



 .معروف است یمجاز طیدر مح میكه به جرا یوترینسل سوم كامپ میجرا نكهیا بخصوص

 

 دهید یقیحق یایدر دن چگاهیه دیجد یمجاز یایدن نیمرتكب شده در ا یو سو استفاده ها میجرا نیا عتیطب

 .نشده است

 

 .دهد یافراد شرور قرار م اریرا در اخت یآن فرصت مناسب یمجاز عتیهمراه با طب یتكنولوژ یناكاف تیامن

 

 .شود یافزوده م یبریسا میبه جرا نترنتیروزانه با توجه به گسترش ا زین رانیا در

 

 :است ریبه شرح ز 1400در سال  یبریسا میجرا

 

 .بیافراد و نشر اكاذ تیثیو هتك ح نیتوه

 .یمجاز یدر فضا یكالهبردار

 .مجاز( ریغ ی)دسترس هك

 .ها ستمیو اختالل در داده ها و س بیتخر

 :گزارش شده میدر جرا زهیانگ

 

 .یمنابع مال كسب

 .یاخالق ضد

 .ییجو انقام

 است یبریسوم جنگ سا یجهان جنگ

 



 .مرگبار التیاست نه از تسح یخبر كینه از ارتش كالس یجنگ جهان نیا در

 

 .دهیاست و كابل و ا وتریكامپ ای انهیجنگ فقط را نیا در

 

 .میبود كایمتحده امر االتیو ا رانیا نیدو جانبه ب یشاهد حمله ها 1400 تیلغا 1397 یسال سال ها در

 

 .انجام شد رانیا زمانیبه كشور عز نیتوسط اشغالگران فلسط یبریسا یدر فضا ییها یخرابكار نیهمچن

 

 .كشور شد نترانتیا یدر فضا یو باعث بروز اختالالت دیاز آن ها به ثمر رس یمتاسفانه بخش كه

 

 .شود یمحسوب م یاسیس اریتمام ع روسیو كیاستاكس نت كه  یا انهیكرم را مانند

 

 .نمود میرا به چند دسته تقس یا انهیرا میتوان علل وقوع جرا یرو م نیا از

 

 .بریسا یفضا یها یژگیكاربران با و ییاشنا نا

 .اطالعات یفناور تیبه امن یو كم توجه یتوجه یب

 .یا انهیرا یاز شبكه ها یریو بهره گ انهیرا یكاربر زانیم شیافزا

 .بریسا یفضا نیو مجرم نیمتخلف یتهایتر شدن فعال دهیچیپ

 .یا انهیخاص جرم را نیقوان فقدان

 .یا انهیرا میدر مقابله با جرا یالملل نیب یهایهمكار فقدان

 یبریسا تیمقاله امن یریگ جهینت

 



 نیو از ا میاوریبه وجود ب یبریسا تیخود امن ینترنتیا یها طیشبكه ه و مح یبرا میاست كه بتوان نیما از ا هدف

 .میكن یریجلوگ میجرا

 

 .دارد یما بستگ یبه آكاه یا انهیررایغ ای یا انهیرا میاز وقوع اكثر جرا یریجلوگ یرا برا نیبهتر كه

 

 .افتیكاهش خواهد  انیقربان ابند،ی یآگاهیبریسا میجرا یفعل یاز مردم از اشكال و روش ها یشتریتعداد ب اگر

 

 .رندیدرس قرار گ یدر كتاب ها لیتحص یاز دوران ابتدا ستیبا یآموزش ها م نیا

 

 نترنتیا یكرونا اكثر امور در فضا روسیو وعیو با توجه به ش یدیخورش 1400 ای یالدیم 2021در سال  راامروزیز

 .شود یانجام م

 

 .كند یم دایپ شیافزا زین نیمجرم یفرصت ها نترنتیگستره استفاده از ا شیرو با افزا نیا از

 

 شیب نیكرونا كسب و كارها به استفاده از ارائه خدمات آنال روسیو یریدرگ طیپس از گذشت دو سال از شرا امروز

 .از گذشته رو آورده اند

 

 یرحضوریبه غ یارائه خدمات حضور یدرخت مجبور شده است به جا ییو جابجا یشركت باغبان كیطور مثال  به

 .نموده اند هیمختلف ته یخود را در پلتفرم ها ازیمورد ن تیخود وب سا یاورد و همه كسب و كارها برا یرو

 

 ینترنتیجرم ا شیشاهد افزا ریاند و بعضا در دو سال اخ دهید یكم یدانش آموزان آموزش ها یو حت اماكسبه

 .مجرم كسب درآمد بوده است یكه هدف اصل میبوده ا


