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ایمنی و امنیت اطالعات 

2دیجیتالی   

دستشس پزیش تًدن: دستشس پزیش تًدن یعنعىع      

ایىکٍ کاستشان دس َش صماو  کٍ تٍ مىاتع اطالعاتع   

ویاص داشتٍ تاشىذ قاتل دستشس خًاَذ تعًد  دس       

دستشس تًدن َمًاسٌ تٍ عىعًان یعم ملع  عٍ         

امىیت  دس سىاسیًَای وظام  تاکتیک  شىاخعتعٍ   

شذٌ است  تٍ عىًان مثال: ویشيَای وظام  کٍ دس   

مىاطق ديس افتادٌ ي ساصمان م ل متحذ کعاس مع      

کىىذ، تٍ اطالعات دس ساعت َای مخت ف )عجیة  

 ي غشیث ( ویاص داسوذ 

 قاوًن فىايسی اطالعات دس َىذ

تلیاسی اص کشًسَای تًسنٍ یافتٍ ماوعىعذ اسيپعا،      

اوگ لتان، کاوادا ي ایاالت متحذٌ آمشیکا قًاویه ي   

مقشسات سا منشف  کشدٌ اوذ تاثیش قاتل تًجُ  دس   

امىیت اطالعات ي جشم ي جىایت کامپیًتعش داسد     

پاسلمان َىذ ویض قاوًن فىايسی اطالعات َىذ سا دس 

 تظًیة کشدٌ است   0222سال 

ایه ياقنیت قاوًو  سا تٍ تشعخعیعض فعىعايسی اطعالععات              

الکتشيویک  م  دَذ ي تجًیض ایىعکعٍ وعگعًوعٍ اطعالععات            

الکتشيویک  تظذیق شًوذ  تا تظعًیعة قعاوعًن، َعىعذ تعٍ               

کشًسَای دس حال سشذ م  پیًوذد  يضعع قعًاوعیعه تعشای           

تشخیض قًاویه مُم تٍ يسی ٍ يسایل الکتشيویعم رخعیعشٌ      

 ساصی اطالعات ي احشاص تظذیق اطالعات دیجیتال م  تاشذ 

 وتیجٍ گیشی

تلیاسی اص اطالعات دس حال حاضش جمع آيسی، پعشداص  ي      

رخیشٌ شذٌ دس فشمت دیجیتال  ي الکتشيویکع  دس سعشاسعش        

شثکٍ تٍ کامپیًتش دیگش تاشىاخت جىثٍ َای امىیت  مىتقعل  

م  شًد  ایه اطالعات دس حال افتادن تٍ دست دشمه مع      

تًاوىذ تٍ ومایش گزاشتٍ شًوذ  امىیت اطالعات دیعجعیعتعال      

تایذ تشای َش ساصمان قاتل دستشس تاشذ ي حعظعآ آن دس           

آیىذٌ تاق  تماوذ  پیادٌ ساصی تکىیم َای امىیتع  معنعادل       

استقشاس مامًسان دس یم ساصمان است  تٍ َش حعال اکعىعًن         

 اجشای فىايسی اطالعات تذين امىیت آن امکان پزیش ویلت 

 دانشکده پرستاری الیگودرز



تشای دستشس  تٍ اطالعات قیمت گعزاسی شعذٌ       

خاص ي ک مٍ عثًس کاستش  IPکامپیًتش تٍ شىاسای  

 محذيد شذٌ است 

 ویاص تٍ امىیت

دس عظش اطالعات دیجیتال، اَمیت دادٌ َا صیعاد    

شذٌ است صیشا تٍ  منىای ياقن  می یًوُا وظعش دس    

سشاسش جُان ممکه اص کٍ تٍ طًس تظادف  یعا اص      

ساٌ دیگش تٍ اطالعات دیجیتال  دس َش سسعاوعٍ ی     

 دیجیتال  تٍ طًست یکپاسوٍ دستشس  یاتىذ 

ایه یم ویاص تضسگ تشای دسک اسص  اطعالععات       

دیجیتال دس ياطٌ َای  کٍ ویاص اطالعاتع  دس آن      

وگُذاسی، ديس سیختٍ، یا محافظت شذٌ اوعذ مع      

تاشذ  َمچىیه ویاص تٍ دسک جای  کٍ اطعالععات      

دیجیتال  دس آن ياقعع شعذٌ اوعذ، سي  َعای             

 دستشس  ي وٍ اطالعات  ویاص تٍ حظاظت داسوذ؟  

مُمتشیه جىثٍ تشای امىیت اطالعات دیجیتال متًقعف  

کشدن دستشس ، استظادٌ، افشاء، تخعشیعة، تعرعیعیعش،         

اختالل یا سًء استظادٌ غیشمجاص اص اطالعات دیجیتعال  

است  آسیة پزیشی دس سیلتم َای کعامعپعیعًتعشی         

ممکه است اص امکان اسشاس فشي  یم کاسمىعذ معًسد     

اعتماد تشای یم سقیة، خشات  َاسد دیلم دس اسائعٍ      

دادن ي حجم کامل دادٌ َای خًاوذو ، وظًر سیلعتعم   

عامل َای غیشمجاص، استىعتعاد دس معًسد اطعالععات            

محشماوٍ اص طشیق سًاالت اوتخاب تعا دقعت سعًاالت        

تخظیض دادٌ شذٌ تٍ یم پایعگعاٌ، اص دسعت دادن          

اطالعات تٍ دلیل سیل ي یا آتش سًصی، معجعمعًععٍ       

ساصی دادٌ َا اص طشیق استشاق سمع ي یعا سعىعجعش       

تاتش اص تجُیضات الکتشيویک  ي یا اوکاس دستشسع  تعٍ     

مىاتع محاسثٍ شذٌ تٍ يسی ٍ جاسی شذن سعیعل دس       

سیلتم تا دسخًاست َای دیگش تشای خذمات  شکلت  

دس مذیشیت ي کىتشل اطالعات دیجیتال  مع  تعًاوعذ        

خطش حامل مال  ي کاستشد قاوًو  س افعضایعش دَعذ ي        

َمچىیه م  تًاوذ تٍ اعتثاس ي شُشت یعم سعاصمعان        

 آسیة تشساوذ 

 خًاص امىیت اطالعات

 عمذتا شامل سٍ دستٍ خًاص است:

محشماوٍ تًدن: محشماوٍ تًدن اشاسٌ تٍ اطمیعىعان    

ایىکٍ اطالعات تىُا تٍ دسیافعت کعىعىعذگعان دس          

وظشگشفتٍ شذٌ دادٌ م  شًد  عاليٌ تش محعشمعاوعٍ     

تًدن محتًای اطالعات، تشخ  اص صمان َا ممکعه  

است الصم تاشذ تشای حظآ مىثع ي َعمعچعىعیعه        

مقظذ اطالعات آن محشماوٍ تاق  تماوذ  سمضگزاسی  

 یم سي  دستیات  تٍ اطالعات محشماوٍ است 

یکپاسوگ : یکپاسوگ  اطمیىان ایىکٍ پیام َعای     

دادٌ شذٌ اص ساٌ غیش مجاص دستکاسی وشعذٌ اوعذ        

ممکه است کٍ فکش کىیم یکپاسگ  دس دي سعطع    

است: ايلیه یکپاسوگ  دس سط  یعم ياحعذ اص          

اطالعات است  تٍ غیش اص تمامعیعت تعخعشع  اص           

یکپاسوگ  تىُا یم ياحذ اص اطالعات، کعٍ ایعه       

ممکه است کٍ فکش کىیم یکپاسوگ  دوثالٍ ای اص 

  ياحذ اطالعات است کٍ تا َم تشکیل شذٌ اوذ 


