تِ عَس ػوذُ اص سِ سساًِ دیجیتالی صیرش هری
تَاى استفادُ کشد:
سساًِ ّای هغٌاعیسی تِ عَس ػوذُ ّراسد
اعالػات دیجیتالی
اعالػات دیجیتالی یک هحصَل
کاهل اص دادُ ّاست جایی کِ دس آى دادُ
(هتي ،تصاٍیش ایستا ٍ پَیاٍ ،یذئَ ٍ صذا) تِ
صَست الکتشًٍیکی پشداصش ،رخیشُ ٍ هٌتطش
ضذُ اًذ .فشادادُ ّاتخص هْوی اص اعالػات
دیجیتالی ّستٌذ کِ پَضص ،استفادُ،
رخیشُ ساصی ٍ اًتقال اعالػات یا هحصَالت
دیجیتالی سا پطتیثاًی هی کٌٌذّ .وِ اًَاع
اعالػات دیجیتالی دس هؼشض خغش ّستٌذ
چشا کِ ًشم افضاس تِ سشػت دس حال تخشیة
فشهت فایل ّا ٍ ًسخِ ّا تِ سشػت دس حال
تغییش ّستٌذ کِ اجضای اعالػات هْن سا
غیشقاتل استفادُ هی کٌذ .ظشفیت رخیشُ
ساصی هحصَالت اعالػات دیجیتالی ضذُ تِ
سشػت دس حال تغییش ٍ کیفیت ٍ سشػت ٍ
ظشفیت تاالی ایي هحصَالت سٍص تِ سٍص دس
حال ظَْس است.

دیسک یا فالپی دیسک
دیسک ّای ًَسی کِ ضاهل دیسرک ّرای
فطشدُ ()DVD( ٍ )CD

ایمنی و امنیت
اطالعات دیجیتالی 1

ضثکِ ّرای ٍ LAN, WAN, MANب
سایت ،تاتلَّای اػالًات ،پَستال ٍ ...
اهٌیت اعالػات
اهٌیت اعالػات یک داهٌِ فشایٌذ تشای ترورشیري
حفاظت ٍ سؼی تشای اهٌیت اعالػات دیجیتالری
ٍ سیستن اعالػات اص دستشسی غریرشهرجراصی،
استفادُ ،اًتطاس ،تخشیة ،تغییش یا اختالل اسرت.
سًٍذ اهٌیت اعالػات ّشگض پایاى پزیش ًریرسرت.
اهٌیت اعالػات ٍ هذیشیت آى ترخرص جرذایری
ًاپزیش اص فٌاٍسی اعالػات است .اهٌیرت ضراهرل
تسیاسی اص جٌثِ ّای سیستن هحاسثاتی اسرت

دانشکده پرستاری الیگودرز

کِ ػثاست اًذاص :سخت افضاسً ،شم افضاس ،سیسرترن
ػاهل ،تخص کاستش ،تخص ضثکِ ٍ سرشٍس هری
تاضذ .کتاتخاًِ ّا ٍ هشاکض اعالع سساًی دس تریري
تَسؼِ دٌّذُ اعالػات ٍ کاستش ًقص هْوی تاصی
هی کٌٌذ .ایي ٍیژگی اعالػات دیجیرترالری ترِ
حفاظت اص اعالػات ،اهٌیت هغالرة ،اسرترفرادُ
هجاص اص حشین خصَصی کاستش ًیاص داسد.
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پیطشفت ّای فٌی سشیغ دس سال ّای
اخیش ،تِ ٍیژُ دس صهیٌِ هخاتشات ،فٌاٍسی
دیجیتالی ٍ چٌذ سساًِ ای صیشتٌای تَلیذ،
جوغ آٍسی ،ساصهاًذّی ،اصائِ ٍ اًتطاس اعالػات
سا تغییش دادُ استّ .ش اًساًی دس سفتاس تا
اعالػات خَدش سا تِ سوت پشداصش ٍ اضاػِ
اعالػات تِ فشهت دیجیتالی آهادُ هی کٌذ .اص
یک عشف فٌاٍسی اعالػات داسای هضیت ّایی
هثل دستشسی آساى ،دستشس پزیش تَدى تِ
صَست گستشدُ دس جْاًغ دستشسی
 ... ٍ X7X36524هی تاضذ .اص عشف دیگش
هؼایثی هاًٌذ ّک کشدى دادُ ّا ،تخشیة،
آلَدُ ٍ ٍیشٍسی ضذى اعالػات ٍ  ...هی تاضذ.
حفاظت ٍ اهٌیت اعالػات اص جٌثِ ّای هْن
ایي هحیظ دیجیتالی است .تسیاسی اص کتاتخاًِ
ّا ٍ هشاکض اسٌاد هشاکض هٌاتغ دس تثذیل
هجوَػِ خَد اص فشهت هؼوَلی تِ فشهت
دیجیتالی دسگیش ّستٌذ .اها تسیاسی اص هَاًغ
هشتَط تِ اهٌیت اعالػات هی تاضذ.

تشای استفادُ تیطتش اص اعالػات دیجیتالی ٍ اداهرِ
آى سٌجص ایوٌی ٍ اهٌیت آًْا هَسد ًیاص اسرت.
ایي هقالِ اتضاسّا ٍ تکٌیک ّایی تشای ایرورٌری ٍ

سٌذ الکتشًٍیکی تحَیل ایویل
تِ اضتشاک گزاسی هٌاتغ

اهٌیت اعالػات دیجیتالی ٍ الکتشًٍیکی هراًرٌرذ

ّوکاسی ٍ فؼالیت ّا

داسایی اٍساق تْاداس ،فاکتَسّا ٍ اقذاهات احتیاعری

آهَصش تِ خذهات کاستش ًْایی

سا اسائِ هی دّذ.

ًیاص تِ اعالػات دیجیتالی

تَلیذ اعالػات دیجیتال تِ سفتاس اعالػاتی تستگی

تضسگتشیي تَجیح تشای ًیاص ٍاقؼی ترِ هرٌراترغ

داسد کِ تحت تاثیش سِ ػاهل الف) جسرترجرَی

اعالػات دیجیتالی ایي ٍاقرؼریرت اسرت کرِ

)

کتاتخاًِ ّا ،هشاکض اعالػاتی دس هذیشیت حرجرن

استفادُ اص اعالػات .اعالػات دیجیتالی تِ ها تشای

اًثَُ اعالػات دس حال سضذ دسگریرش ّسرترٌرذ.

دستشسی تسیاس سشیغ تِ اعالػات آسضیَ ضرذُ ٍ

ّوچٌیي کتاتخاًِ ّا تا هذیشیت اًرَاع هرٌراترغ

ًادس دس سشاسش دیٌا کوک هی کٌذ ٍ ّوچٌیي ترِ

اعالػاتی دسگیش ّستٌذ .تِ ًظش هی سسرذ کرِ

سشاسش دًیا اًتقال دادُ ٍ آًْا سا دس فضای هریرلری

اعالػات دیجیتالی هی تَاًذ سیستن اعرالػرات

اعالػات ب) جستجَ ٍ کطرف اعرالػرات

هتشی حفاظت هی کٌٌذ.
اجضای اعالػات دیجیتالی
ایٌتشًت ٍ ضثکِ ّای داخلی
دستشسی یکپاسچِ تِ اپک هٌاتغ
اعالػات دیجیتالی اص هٌاتغ کویاب ٍ ًایاب
ًطشیات الکتشًٍیکی آًالیي

سٌتی سا تْثَد ٍ تَسؼِ تخرطرذ ٍ اصرَل ساُ
اًذاصی دسس اعالػرات دیرجریرترالری تراػر
یکپاسچگی تشای حشفِ ّای کاهپیَتشی هی ضَد.
حشین خصَصی اعالػات تا استفادُ اص هحشهاًگی
ٍ حقَق هالکیت هؼٌَی تش اساس سیستن ّرای
ایوٌی تضویي ضذُ است.

