
89خرداد ماه   

ایمنی و امنیت 

3اطالعات دیجیتالی   

تشای محافظت اطالػات اص ٍىش ٍا، دیوياس تشوص     

تَتشین ساً خل ى تشای محافظت ضثوىوٌ ووشد       

وافی است. تٌ موظيس حفاظت اص ىیوشى  ٍوا ى        

ساصما  ٍای حولهوٌ ٍوشصهواموٌ داسای دسىاصً            

ضذىیشى  ى ضذ ٍشصهاموٌ موی تواضوذ. توشای             

دستشسی تٌ اطالػات دیجوتوتواو مويدويد دس          

ایوتشهت ى خيد ساصما  ٍای اموتتی فتهتش ووشد   

محتيای ىب سا داسهذ، ى تشای شويلوا اطوالػوات       

هاخياستٌ ایلتل، فتهتش وشد  اسپم ٍا اهجام موی  

ضيد. دس هَایت، ما می شياهتم تٌ ػثواست دیو وش       

ت يیتم وٌ دست اً ٍای مذیشیت شَذیذ موتوحوذ    

شلام این شياتغ سا دس خيد داسد. مذیشیت شوَوذیوذ     

متحذ ضامل شلام ػواغش مَم اموتوتوی مواهوووذ        

 ,URLفایشىاو، تهتی ىیشى ، تهتی اسپم، فتهتش   

IDS/IPS .می تاضذ 

ووتشو اداسی: تشای شيسؼٌ ستاست ماهوذ ستاست  

ٍای اموتتی، استخذام، اهضثاطی ى ٍولویوووتون      

شيسؼٌ استاهذاسدٍای اموووتوت دادً ٍوا توشای            

دستشسی تٌ اطالػات دیجتتاو ػولوهوىوشدٍوای      

 ووتشو اداسی ىديد داسد.

تٌ ػويا  مثاو ىصاست فواىسی اطالػات دىلت ٍوذ 

شىويليطی اطالػات سا تٌ ػويا  ىالؼتت دس سواو    

تشای شيدٌ تٌ اموتت اطالػات دس سوشاسوش   2000

 وطيس مؼشفی وشدً است.

 کتابخانه دانشکذه پرستاری الیگودرز

ووتشو محتط صیست: ٍلٌ محػويتت الوىوتوشىهوتوه ى            

دیجتتاو تستاس پتیتذً است ى تٌ محتط صیست سالم هتواص  

داسهذ. مشحهٌ اىو یه ستستم شَيیٌ مطثيع مواسة توشای     

حفظ محػيتت دیجتتاو ى اطالػات تشای استفادً طيتهی 

مذت ضشىسی است ى ٍلیوتن تایذ اص تشص، گشد ى غثواس ى    

 هفير تتت هتض دىسی ضيد.

ووتشو فتضیىی: ووتشو دستشسی فتضیىی همص مَلوی دس     

اموتت اطالػات سا داسد. تصم است این اطلتوا  ایجاد ضيد  

وٌ ٍتچ فشدی هلی شياهذ تٌ سوتوسوتوم ٍوای اطوالػوات            

دیجتتاو ى سساهٌ ٍای رختشً ساصی ى ٍلیوتن تٌ ستستم 

ضثىٌ، سشىس ى یا ٍش ستستم مطتشی تسوتوة توشسواهوذ.          

ضواستایی ى شػذیك ٍيیت اص واستوشا  ووٌ شولوایول توٌ             

دستشسی تٌ اطالػات دیجتتاو هتض تخوطوی اص ووووتوشو          

فتضیىی می تاضذ. اثش اه طت ى یا اه طت ضست ستوسوتوم     

ٍای شطختع احسا  تَتشین موثواو اص توٌ سسولوتوت             

ضواختن واستشا  می تاضذ. استمشاس ه َثا ، لفل واتل، لفل  

دسٍا، ستستم ٍای تشص هتض تخطی اص ستستوم ووووتوشو       

فتضیىی می تاضذ. فایل ٍای دیجتتاو تایذ تٌ طيس ووامول      

مشالثت ضيهذ. ى دس فياغل صماهی مؼتن شجذیذ ى دس محتط  

 مواسة حفظ ضيهذ.



 ػيامل ػتة اىساق تَاداس

 ػيامل طثتؼی ى محتط صیست

پذیذً ٍای طثتؼی دس غيو این صما  شهفات 

سو توی تٌ اهسا  ى اميالطا  ىاسد وشدهذ. این 

پذیذً ٍا تٌ طيس ػلذً: طيفا ، ستل، صلضلٌ، 

تيد 2004دسامثش  22سيهامی ى ... . سيهامی دس 

وٌ تستاسی اص وطيسٍا اص دلهٌ ٍوذ سا شحت شاثتش 

لشاس دادً ى اص شجضیٌ ى شحهتل ٍای پت تشی ضذً 

اص لتست ساصما  مهل متحذ دس مجليع 

 192.893هفش اص دست دادً وٌ ضامل 228922

گم ضذً می تاضوذ. موطمٌ  42.993وطتٌ ى 

اشحادیٌ اص پيهذوشی دس ٍوذ تستاسی اص مشاوض 

اطالع سساهی ى وتاتخاهٌ ٍایص سا اص دست دادً 

تيد. ػيامل محتطی هتض همص مَلی تشای حفظ 

اطالػات دیجتتالی داسد. شلام صیضساخت ٍای 

مششثط تا وامپتيشش هتاص تٌ موطمٌ ای تا دسدٌ 

 حشاست مواسة، تذى  سطيتت ى گشد ى غثاس است.

 ػيامل اهساهی

مشد ػامل تستاس لاتل اطلتوا  ى خطشهان است. 

اگش شػيس اص یه مشد مثثت تاضذ، ٍتچ غذمٌ ای 

تٌ اطالػات ى صیشساخت ٍای اطالػاشی ىديد 

 هذاسد، 

اما ىلتی وٌ شػيس اضتثاً تاضذ اطالػات می 

شياهوذ تستة تثتووذ، دصدیذً، حزف، خشاب ى یا 

سيء استفادً ضيهذ. تی دلتی واستش ٍلیوتن می 

 شياهذ تٌ اطالػا تستة تشساهذ.

 ػيامل فوی تشهامٌ

تا وله تشهامٌ ٍای ويچه، تشهامٌ هيیسا  تٌ 

شيسؼٌ هشم افضاس ىیشى  ى سؼی تشای ٍه ى یا 

غذمٌ تٌ اطالػات دیجتتاو سا می وووذ. گاٍی 

اىلات تشهامٌ هيیسا  هتض اطالػات صضت ى هاپسوذ 

تشای تَم صد  اطالػات دیجتتاو موتطش می 

 وووذ.

 مسایل اموتتی

حلالت ىیشىسی، ىیشى  اص ایوتشهت، 

 ىیشى  اص پست الىتشىهتىی

 ششاىش اطالػات ى محشماه ی تهَا

 ایلتل ٍای ٍاخياستٌ اص ایلتل

ٍىشٍای داسي ، سشلت سمض ٍای ػثيس، 

 ٍىشٍای ستاً

 فساد اطالػات، اموتت اطالػات

 شجاست تهالین

 اموتت ضثىٌ

سيء استفادً اص ایوتشهت، اموتت تهالین ى 

 اموتت مششثط تا ایوتشهت ى ...

 فن ووتشو مسائل اموتتی

ووتشو تشهامٌ هيیسی/فوی: وامپتيشش ٍا دستشسی 

تٌ هتاصٍا سا فمط اص طشیك تشهامٌ ٍای شحت 

ووتشو ایجاد می وووذ. ٍش تشهامٌ ای شحت 

ووتشو ى یا تا هام یه واستش ػلل می ووذ. سىش 

ٍای مذیشیت دستشسی ٍو امی وٌ واستشا  خيد 

سا ضواسایی وشدهذ تغاص خياٍذ ضذ.شایتذ ٍيیت ى 

پس اص ت  شایتذ اػتثاس واستشا ، شایتذ تهیٌ وٌ 

تهَا ىالؼا تٌ ت  ادػا می وووذ. پس اص اػتثاس 

سوجی واستشا  می شياهوذ تٌ دستٌ ٍای خاظ 

اختػاظ دادً ضيهذ. دس این فشایوذ واستشا  تٌ 

تشخی اص اتضاسٍای تشهامٌ هيیسی تضوا می ضيهذ. 

این شىوته ٍا ػثاست اهذ اص: سمض، تهتی اسپم، 

تهتی ىیشى ، اسصیاتی تستة پزیشی، خذمات 

 مذیشیت اموتت، مذیشیت شَذیذ متحذ ى ... .

مذیشیت شَذیذ متحذ: مذیشیت شَذیذ متحذ 

ٍلیي  یه ساً حل وامل تشای تستاسی اص 

ه شاهی ٍای اموتتی تا پيضص تستاسی اص دوثٌ 

ٍای یه ساً حل ىاحذ می تیذ. این می شياهذ 

ػلهتاشی اص لثتل فتهتش وشد  ٍشصهامٌ ٍا، 

شطختع مضاحلت ٍا ى ضذ ىیشى  ٍا سا اهجام 

دٍذ. وٌ تٌ طيس سوتی شيسط ستستم ٍای 

 مختها تىاس گشفتٌ ضذً است. 


