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 مولف  مقدمه  
  نسل جدید مراکز عملیات امنیت؛

همانطور  تا کنون شناخته می شود. 2012نسل جدید مراکز عملیات امنیت از سال 
دانید مرکز عملیات امنیت همان قابلیتی است که در سـازمان بـا اسـتفاده از     که می

بـه  ه و متخصصان، فرایند ها و فنـاوري هـا اقـدام بـه پـایش امنیـت سـایبري کـرد        
  شناسایی ریسک ها و تهدیدات سازمانی می پردازد.

تر شدن آن ها عامل زمان در شناسـایی و   تر شدن تهدیدات و پیچیده اما با پیشرفته
لـذا پـارادایم جدیـدي از     پاسخدهی به حوادث نقش پر رنگ تري پیدا کـرده اسـت.  

تمـام   دهـد.  مـی  مرکز عملیات امنیت به وجود آمده که ویژگی هاي متفاوتی را ارائه
تالش سازمان ها بـراي کنتـرل ریسـک بـوده اسـت و بـا در نظـر داشـتن حمـالت          

راهکارهـاي  پیشرفته، همچنین نرخ رشـد حمـالت سـایبري در کمیـت و کیفیـت،      
  .تندکفایت الزم برخوردار نیس به تنهایی سنتی

همچنین بنابه انـواع تهدیـدات مـدرن و نحـوه ي حمـالت آن هـا نقـاط شناسـایی         
  ات در ساختارهاي شبکه تغییر کرده است.تهدید

در این کتاب تالش شده است ضمن مرور این ویژگی ها، وضعیت کلـی یـک مرکـز    
  عملیات امنیت نسل جدید را براي استفاده شما عزیزان فراهم آورد.

یـک مرکـز   هدف این کتاب تنها مروري بر مفاهیم و ویژگی هاي جدیدي است کـه  
    ته باشد.عملیات امنیت می بایست داش

    


