
ثب پیششفت فٌبٍسی اطالعبت ٍ ّوچٌیني ثنِ     

ٍجَد آهذى اثضاس ّبی جذیذ ًفَر ثنِ ین        

سیست کبهپیَتشی شکستي قفل اهٌیتی ًشم 

افضاس ّب یب هٌْذسی هعکَس ثنشًنبهنِ ّنبی       

سایبًِ ٍ ّن چٌیي ٍجنَد طنذّنب هشنکنل          

ًبخَاستِ دس طشاحی ًشم افضاس ّبی هختلف ٍ 

سٍال ّبی اهٌیتی سبصهبى ّب ّویشِ خنرنش     

حولِ ٍ دستشسی افشاد غیش هجبص ٍجَد ًذاسد. 

ّوچٌیي ٍسٍد ایي في آٍسی ّبی جذیذ ثنِ    

کتبثخبًِ ّب اسائِ اطالعبت هنَسد ًنینبص ثنِ           

هشاجعِ کٌٌذگبى ٍ تَجنِ ثنِ دادُ ّنب ٍ            

اطالعبت هَجَد دس کتبثخبًِ ثیش اص پنینش     

هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است کتبثخبًِ ّب ثنِ    

عٌَاى سبصهبًی ثشای رخنینشُ ٍ ثنبصینبثنی            

اطالعبت هَسد ًیبص کبسثشاى ًقش هْوی سا دس 

 ثشآٍسدى ًیبص اطالعبتی آًْب ایفب هی کٌذ

امنیت 

 2-1کتابخانه 

ٌّگبهی کِ هذیشاى ٍ کبسهٌذاى هَضنَ  اهنٌنینت فني آٍسی            

اطالعبت سا هذ ًظش قشاس هی دٌّذ چِ دس کتبثخبًِ ّبی ثضسگ ٍ   

چِ دس کتبثخبًِ ّبی کَچ  ّوَاسُ ثب هسبئل هشبثْی هنَاجنِ     

هی شًَذ ّش گشٍُ ثشای دادُ ّبی خَد ًیبص ثِ سرح هعیٌنی اص    

اهٌیت ٍ سٍیِ ّبی شفبف ٍ سبدُ ثشای ثِ اجشا دس آٍسدى تَسن   

کبسکٌبى تَاًبیی ایجبد ٍ حفظ آگبّی اص ًینبص ّنبی هنشاجنعنِ          

کٌٌذگبى ٍ دسی   اص چگًَگی پیبدُ سبصی سیبست ّبی اهٌیتی 

دس ی  هحی  داسًذ. ایي کتبثخبًِ ّب ثِ دلنینل حنجنن صینبد             

اطالعبت ٍ ّضیٌِ ای کِ طشف تْیِ ٍ دستشسی آى هی کنٌنٌنذ    

ثبیذ دس خظَص حفبظت اطالعبت خَد ثِ خظَص پبیگبُ ّنبی    

اطالعبتی ٍ یب ّشگًَِ هٌبثع الکتشًٍیی   ٍ دیجیتبلی تنال  ٍ      

دقت ثیشتشی داشتِ ثبشٌذ دس عظش کًٌَی یعٌی عظش اطالعنبت  

اسائِ ٍ استفبدُ ثِ هَقع اص اطالعبت ششط اٍلیِ هَفقیت افنشاد ٍ    

جَاهع ثششی هحسَة هی شَد ثب تَجِ ثِ ّضیٌِ ّبی گنضافنی     

کِ طشف تْیِ ایي ًَ  هٌبثع ٍ پبیگبُ ّبی اطالعبتی هنی شنَد     

حفظ ٍ ًگِ داسی اص اطالعبت اص جٌجِ ّبی هنْنن ٍ حنینبتنی          

کتبثخبًِ ّبی داًشگبّی هی ثبشذ ایي اهش هیسش ًخَاّذ شذ جض 

ثب استفبدُ اص اثضاس ّب ٍ تکٌی  ّبی طحیح اهٌیتی ٍ دس اداهِ آى 

داًش ثِ سٍص شذُ جْت هقبثلِ ثب هجوَعِ تْذیذاتی کنِ ایني       

 ثستش حیبتی استجبطی سا ثِ هخبطشُ هی اًذاصد.
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دس ثستِ ثنٌنذی النقنبینی اص ین  هنینذاى                   
شَد کِ ی  غشبء سا  الکتشٍهگٌتی  استفبدُ هی

دٍس دس ثبًیِ ثِ جنعنجنِ       ۰۸۸دس سشعتی ثبالی 
چسجبًذ. کبالی ثستِ ثٌذی شنذُ ثنِ ایني          هی

شیَُ ًِ تٌْب ّش گًَِ دستکبسی ثش سٍی کبال سا   
ًشبى خَاّذ داد، ثلکِ اص ثشٍص سطَثت جلَگیشی 

کنٌنذ ٍ اص          کشدُ، تبصگی هحظَل سا حفظ هنی 
شَد. دس ایي ًَ  ثستِ   سشقت کبال جلَگیشی هی

ّبی دسپَ  داس سا صیش ی  دستگنبُ   ثٌذی ظشف
دّنٌنذ کنِ       ثستِ ثٌذی الکتشٍهگٌتی  قشاس هی

کٌذ تب غشبیی اص هْنش ثسنتنِ       حشاست تَلیذ هی
ثٌذی ثِ لجِ ثرشی ٍ یب ظشفی کِ ثستِ ثنٌنذی     

 شَد، ثچسجذ. هی
 ثستِ ثٌذی پَستِ طذفی  

ّب، ّنن ّنشگنًَنِ دسنت           ایي ًَ  ثستِ ثٌذی
دٌّذ ٍ ّنن       خَسدگی ثش سٍی کبال سا ًشبى هی

جلَی ّشگًَِ سشقت اص سٍی هحظَل تنَلنینذ      
گیشًذ. ایي ثستِ ثٌذی اسصاى تنش اص        شذُ سا هی
ّبی طذفی داسای فشستٌذُ اهَاج )   ثستِ ثٌذی

RF ثبشذ، هقَا ٍ یب سبختبس فیلن هبًٌنذ آى     ( هی
شنَد.     هبًع اص دصدی اص سٍی هنحنظنَل هنی          

ّنبی دسنتنگنبُ          ّوچٌیي ثبعث تقَیت سَساخ

شًَذ، ثٌبثشایي کبالّنبی داسای ٍصى ثنینشنتنش             دایکبت ًیض هی

ّب ثِ طَست آٍیختِ خشینذ ٍ فنشٍ         تَاًٌذ ثش سٍی ٍیتشیي هی

تَاى ی  قرعِ هحبفظنت   شًَذ. ثشای ایجبد اهٌیت ثیشتش ًیض هی 

( دس دسٍى ثستِ ثٌذی طذفی ًظنت کنشد.        EASالکتشًٍیکی ) 

ّبی جزاة ٍ غیشقبثل خنشاة   ٍ الک RFّبی طذفی  ثستِ ثٌذی

شذى آًْب، اص ًظش فشٍشٌذگبى جزاة ثَدُ ٍ هتقبضیبى ثیشتنشی  

 ّبی تَلیذی داسًذ. دس کبسخبًِ

 ایجبد توبیض تَس  

ای ثسیبس هٌبسنت   هَاد َّلَگشافی  ثشای ثستِ ثٌذی اهي، گضیٌِ

ّذ کنِ     خَاّذ ثَد. َّلَگشام، ًِ تٌْب ظبّشی هتوبیض ثِ کبال هی 

ّبی هتفبٍتی است. ٍ اص آًجبیی کِ چبح آى ًیبص ثنِ      داسای سًگ

اهکبًبت ٍیژُ داشتِ ٍ هشکل است، تَلیذ کبالی تقلجی سا غنینش     

 سبصد. هوکي هی

 اهٌیت دس آیٌذُ  

في آٍسی ّویشِ دس حبل پیششفت است، تب اص هتقلجبى ی  گنبم  

جلَتش ثبشذ. یکی اص احتوبالت اهیذثنخنش دس ایني صهنینٌنِ،              

ّبی سیض سبختبسی ّستٌذ کِ شبهل شٌبسبینی سنبخنتنبس        ًقشِ

فیضیکی دس هقیبس اتوی ثش سٍی ّش ًَ  کبالیی )چِ دس هنشحلنِ    

ثستِ ثٌذی ٍ یب هشحلِ تَلیذ( ٍ ی  پبیگبُ اطالعنبت دس هنَسد        

کبالّب ّستٌذ. ًتیجِ حبطل شذُ، اثضاس جذیذی ثش ضذ تقلت دس  

کٌٌذ تب اطالعبت هَجنَد   تَلیذ کبال است، صیشا هتقلجبى سعی هی

 ثش سٍی کبال سا اص ثیي ثجشًذ.

ٍجَد ضعف اهٌیتی دس شجکِ ّبی کبهپیَتشی ٍ اطالعبتی عذم  

آهَص  ٍ تَجیِ طحیح توبهی کبسثشاى طشف 

ًظش اص هسئَلیت شغلی آًبى ًسجت ثِ جبیگبُ  

ٍ اّویت اهٌیت اطالعبت عذم ٍجَد دستَس 

العول ّبی الصم ثشای پیشگیشی اص ًقبیض 

اهٌیتی، هسبئلی سا ثِ دًجبل خَاّذ داشت کِ  

ضشس آى هتَجِ توبهی سبصهبى ّب ٍ کبسثشاى 

کبهپیَتش دس ی  کشَس شذُ ٍ عوال صیش 

سبخت اطالعبتی ی  کشَس سا دس هعشع 

آسیت ٍ تْذیذ ّبی جذی قشاس هی دٌّذ ایي  

اهش دس شجکِ کبهپیَتشی کتبثخبًِ ّب ًیض قبثل  

تَجِ است ًیبص سٍص افضٍى ثِ استفبدُ اص في  

آٍسی ّبی ًَیي دس عشطِ اطالعبت ٍ  

استجبطبت ٍ ضشٍست اهٌیت آى استقشاس ی  

ًظبم هذیشیت اهٌیت اطالعبت سا دس کلیِ  

  سبصهبى ّب ثیش اص پیش آشکبس هی ًوبیذ


