




کارگاه حفاظت رایانه ، شبکه و اینترنت
93مهرماه 



اینترنت چیست ؟
شبکه اي که از. اینترنت یک شبکه جهانی است •
لحاظ مقیاس جغرافیایی در سطح جهان گسترش  

اینترنت مخفف کلمات. یافته است 

International Network 

 .به معناي شبکه جهانی می باشد



شبکه کامپیوتري
مجموعه اي از حداقل دو کامپیوتر و ابزارهاي •

مثل چاپگرها، اسکنرها و مانند این ها که به جانبی 
مستقیم به منظور استفاده مشترك از سخت طور 
.، نرم افزار و منابع اطالعاتی به هم متصل شده اندافزار



دالیل استفاده از شبکه
استفاده مشترك از منابع -1 
کاهش هزینه -2 
قابلیت اطمینان -3 
کاهش زمان -4 
قابلیت توسعه -5 
ارتباطات -6 



اجزاء شبکه
کارت شبکه - 1 
رسانه انتقال - 2 
سیستم عامل شبکه - 3 



پروتکلهاي شبکه
اینترنت بر اساس مجموعه اي از شبکه ها بنا می شود  

این شبکه ها شامل انواع بسیار زیادي از کامپیوتر ها  
می باشد ، بنابراین زبان مشترکی بین همه کامپیوتر  

.  می نامند  پروتکل شبکهها وجود دارد که آن را 
:مانند
TCP/IP  نام متداولی براي مجموعه اي از قراردادها      

می باشد که براي متصل ساختن کامپیوترها و شبکه  
.ها استفاده می شود



:اهداف شبکه

اطالعات ، نرم افزارها( استفاده از منابع مشترك •
)و سخت افزارها 

به روز بودن اطالعات•

جلوگیري از افزونگی اطالعات•

تبادل سریع تر و دقیق تر اطالعات•



براي راه اندازي شبکه بین کامپیوتر هایی که سیستم  
وجود دارده عامل آنها ویندوز است دو را 

 workgroupشبکه  - 1
،سرویس دهنده اختصاصی وجود Workgroupدر شبکه هاي •

.  نداشته و سلسله مراتبی در رابطه با کامپیوترها رعایت نمی گردد
هر کامپیوتر در شبکه . تمام کامپیوترها معادل و همتراز می باشند

هم بعنوان سرویس گیرنده وهم بعنوان سرویس دهنده ایفاي 
امنیت بصورت محلی و بر روي هر کامپیوتر ارائه . وظیفه می کند

.  می گردد 
کامپیوتر استفاده از   10براي مدیریت بیش از •

Workgroup منطقی نیست و باید از دومین
.استفاده کرد



:   domainشبکه  - 2

یک گروه بندي منطقی از کامپیوترهاي شبکه اي است که از یک •
محل مشترك بمنظور ذخیره سازي اطالعات امنیتی ، استفاده می 

، تمرکز در مدیریت منابع شبکه را  Domainاستفاده از . نمایند
بدین ترتیب پس از ورود کاربران به شبکه و . بدنبال خواهد داشت 

تائید صالحیت آنان ، زمینه استفاده از منابع به اشتراك گذاشته 
، با توجه به  Domainشده در سایر کامپیوترهاي موجود در 

توسط  Domainمجوزهاي تعریف شده ، فراهم می گردد هر 
Contllore Domain مدیریت می گردد ،.



امنیت شبکه
با غالبا فیزیکی دنیاي در انسانی، روزمره زندگی میدانیم که همانطور  

 بوده مواجه شکنان قانون و متجاوزان مهاجمان، سوي از تهدیدهائی
 بکارگیري با و تدابیر اتخاذ با جوامع مدیران و برنامه ریزان و است

  از محافظت و مذکور تهدیدهاي با مبارزه پی در یافته سازمان نیروهاي
.می باشند جامعه در امنیت ایجاد نهایتا و انسانی منافع و جان

  مهمی و داغ موضوع دفاعی، هاي الیه موضوع شبکه امنیت در همیشه
 را فایروال اي عده .دارد وجود مختلفی نظرات نیز  خصوص این در .است
Access هم ها بعضی دانند، می دفاعی الیه اولین List الیه اولین رو  

  الیه اولین این ها، از هیچکدام که است این واقعیت اما دانند، می دفاعی
  دفاعی الیه اولین که  باشید داشته خاطر به .شوند نمی محسوب دفاعی

  )Policy( مشی خط یک وجود فیزیکی امنیت حتی و شبکه امنیت در
 درست کار کنید، شبکه سازي ایمن به شروع policy بدون اگر .هست

.آید نمی در آب از



امنیت به معنی حفاظت از داده ها در مقابل کاربران غیر مجاز 
.است

حصول اطمینان کاربران از مجاز بودن در رابطه با انجام کاري که 
.براي آن تالش می کنند

.حفاظت از داده ها در مقابل افشاي غیرمجاز، تغییر یا تخریب
سیستم نیازمند آگاهی از قیود معینی است که کاربران نباید آنها 

.را نقض کنند



  حفره امنیتی

  پیامدهاي منفی یک حفره امنیتی چیست؟•

کاهش درآمدوافزایش هزینه     •

خدشه به اعتبار و شهرت یک سازمان   •

ازدست دادن اطالعات مهم پیامدهاي قانونی     •

سلب اعتماد مشتریان و سرمایه گذاران    •



 مزایاي سرمایه گذاري در امنیت اطالعات

احتمال غیر فعال شدن سیستم ها و برنامه ها کاهش •

استفاده موثر از منابع انسانی و غیر انسانی در یک سازمان •

کاهش هزینه از دست دادن داده •

افزایش حفاظت از مالکیت معنوي •



انواع تهدیدات

تهدیدات ساختار یافته•
               )Structured Threats (

نفوذها یا حمالت سازمان یافته براي منظورهاي خاص   
غیرفعال   
فعال    

تهدیدات غیر ساخت یافته•
        )Unstructured Threats (

Virus,Worm, Trojan Hotse, Spyware, …



تهدیدها

ویروس ها

کرم ها

اسب هاي تروآ



انواع نفوذها
)نفوذ غیر فعال(نفوذ به منظور شناسایی•

)نفوذ فعال(نفوذ به منظور دسترسی به اطالعات•

نفوذ (نفوذ به منظور از کاز انداختن یک سرویس•
)فعال



):نفوذگرها( برنامه هاي جاسوسی

 ممکن است یک شبح در کامپیوتر شما پنهان شده باشد که می داند
شما کدام سایت هاي خبري وکتاب ها را می خوانید و حتی شماره  

این شبح به . حساب و سایر اطالعات خصوصی شما را بداند
spyware  یا برنامه جاسوسی یا پایش افزار شهرت دارد والزم است

اینها بنیاد هاي برنامه هاي  . آن را از کامپیوتر خود اخراج کنید
.جاسوسی هستند اما انواع خاص آنها تفاوت هاي برجسته اي دارند

مانیتور کردن وب
تعویض کننده آگهی
ردیاب هاي کوکی
گروگان گیر هاي مرورگر
اسیر کننده هاي کامپیوتر
برنامه هاي ثبت کننده کلید زنی



(Hacker)هکر
میز،  (معناي لغوي به فردي گفته می شود که با ابزار به ساخت لوازم خانه در 

اما امروزه این اصطالح بیشتر به افرادي اطالق می  . می پردازد...) مبل و 
شود که عالقمند به کشف رمز و راز برنامه هاي مختلف نصب شده روي 

.  کامپیوترها می باشند تا به این وسیله دانش و توانایی خود را باال ببرند
دانش زیادي از نحوه کار کامپیوتر و سیستم هاي  "اینگونه افراد معموال

شبکه اي دارند و اغلب بطور غیر مجاز سعی در ورود به سیستم هاي 
 .کنندمی اطالعاتی یا کامپیوتر هاي شخصی افراد 

اما معنی عمومی تر این لغت امروزه از موارد باال نیز فراتر رفته و به افرادي 
وارد کامپیوترها یا  ... گفته میشود که براي خرابکاري و یا سرقت اطالعات و 

فعالیت این افراد در  امروزه . شبکه هاي کامیپوتري دیگران می شوند
 .بسیاري از کشورها در رده فعالیت هاي جنایی در نظر گرفته می شود



:هکرهاخصوصیات 
شدن به سیستموارد ) 1
شکست دادن محاسبات) 2
کنجکاوي در اطالعات محرمانه) 3

:دسته بندي هکرها
(White Hat Hackers Group)نفوذ گران کاله سفید گروه  -1

(Black Hat Hackers Group)نفوذ گران کاله سیاه گروه  -2

(Gray Hat Hackers Group)نفوذ گران کاله خاکستري گروه  -  3

(Pink Hat Hackers Group)نفوذ گران کاله صورتی گروه  -  4



:انگیزه هاي حمله هکرها

دست آوردن ثروت از طریق جابجا کردن داده ها و یا پیدا کردن کارت اعتباريب)1

جاسوسی و کسب اطالعات از سایر سازمان ها) 2

)بیشتر جنبه ي روانی دارد(آزار رسانی و کسب شهرت در میان مردم ) 3

فاش کردن اطالعات محرمانه) 4

قطع ارتباط و یا اختالل در ارتباط) 5

اهداف تروریستی و خرابکارانه) 6

تفریح و امتحان کردن دیواره هاي امنیتی) 7

انتقام و ضربه زدن) 8



:تعدادي از حمالت معروف که توسط هکر ها انجام می شوند

IPحمله از طریق ) 1

TCPحمله از طریق ) 2

Appletحمله از طریق ) 3

Fire Wallحمله از طریق) 4

حمله از طریق جعل کردن وب) 5
حمله به کلمات عبور) 6
حمله از طریق استراق سمع) 7
حمله از طریق مودم ها) 8



:آخرین نکات در مورد مقابله با حمالت هکر ها
.به هر کسی اعتماد نکنید ) 1
.اگر سیستم شما دچار مشکل شد، آن را تحویل شخص غریبه اي ندهید) 2
از دریافت و اجراي برنامه هـاي رایگـان و عجیـب مثـل برنامـه هـایی کـه        ) 3

سرعت اینترنت را افزایش می دهنـد، تـا اطمینـان کامـل کسـب نکـرده ایـد،        
.خودداري کنید

اگر بر روي سیستم خود فایل مهمی دارید، آن را در حالت فقط خواندنی ) 4
.و پنهان قرار دهید تا هکر قادر به تغییر داده هاي آن فایل نباشد

بر روي سیستم خود جدید ترین نسـخه ضـد ویـروس  را نصـب کنیـد تـا       ) 5
.همیشه از وجود ویروس ها در امان و مطلع باشید

ها از نام مستعار استفاده کنیـد؛ ایـن کـار    Messengerدر هنگام چت در ) 6
.باعث می شود تا هکر نتواند کلمه عبور شما را حدس بزند



:فضولها

 هاي عکس زمانی مختلف فواصل در ها فضول 
 یاد به گیرند می شما نمایش صفحه از فوري
 جاسوسی هاي برنامه که آن با که باشید داشته
 هایی برنامه خطرناکند وب طریق از شده نصب

 کنند می نصب عمدا و مستقیما دیگر افراد که
 هستند موثرتر آنها تنها نه بدترند بسیار بسیار
  برنامه چون است دشوارتر آنها تشخیص بلکه
. کنند نمی تحریک را جاسوسی ضد هاي



علل بروز مشکالت امنیتی



.  امنیت نتیجه نیست
.امنیت محصول نیست

.امنیت یک فرآیند است             
امنیت کیفیت است                  

قابل لمس است  یت بخوبیامن فقدان
.ستیر نیامکان پذ یآن براحت وجوداما اثبات 



علل بروز مشکالت امنیتی

فناوري ضعف•
 
ضعف پیکربندي•
 
ضعف سیاست ها •



ضعف فناوري

 TCP/IPضعف پروتکل•

ضعف سیستم عامل•

تجهیزات شبکه اي ضعف •



ضعف پیکربندي
کاربران accountاستفاده غیرایمن از•

که رمز عبور آنها به سادگی system accountاستفاده از •
  .قابل تشخیص است 
  
عدم پیکربندي صحیح سرویس هاي اینترنت •

غیرایمن بودن تنظیمات پیش فرض در برخی محصوالت •

عدم پیکربندي صحیح تجهیزات شبکه اي •



) Policies( هاضعف سیاست
عدم وجود یک سیاست امنیتی مکتوب•

سیاست هاي سازمانی•

رها کردن مدیریت امنیت شبکه به حال خود•

نصب و انجام تغییرات مغایر با سیاست هاي تعریف شده•

عدم وجود برنامه اي مدون جهت برخورد با  •
غیرمترقبهحوادث



دالیل مقاومت در مقابل ایمن سازي شبکه
)!!!بی خیالی(هرچی پیش بیاد اشکالی نداره •
)!!!خوشبینی(براي ما چیزي پیش نمیاد•
!!!مشکل ما نیست بقیه مشکل دارند•
!!!اظالعات ما بدرد کسی نمی خوره•
!!!هزینه ایمن سازي زیاده•
چه بخواهیم چه نخواهیم اونا یه قدم جلو ترند پس  •

!!!چه فایده اي دارد؟



Security Policy  چیست؟
.چارچوب امنیتی را مشخص می کند•
.سطوح مختلف امنیتی را تعریف می کند•

:باید•

.نقطه نظرات مدیریتی واهداف و اندازه سازمان در آن لحاظ شود



الزامات
.براي اطالعات مختلف سطوح حساسیت تعریف گردد•

:نحوه کار با اطالعات مهم مشخص شود•
ایجاد، پردازش ، ذخیره سازي و انتقال 

طریقه محافظت در مقابل تغییرات  و یا لو رفتن اطالعات•



Security Policyقسمتها واجزا 

قسمتهاي مربوط به طریقه دسترسی به اطالعات
چگونگی تعریف کاربران جدید

ارتباطات شبکه
ارتباطات راه دور

دسترسی هاي خاص



:مهم است

دفاع الیه الیه فراموش نشود!!!

شبکه را مستحکم کنیم!

به فکر سرورها هم باشیم!!!



:درمدیریت رایانه شخصی اولیه نکات مهم
  ندهید اجازه .کنید شروع فیزیکی حفاظتهاي از را شبکه یک امنیتی سیاستهاي تدوین -1

.کند کار شما کامپیوتر با مسئولی غیر شخص هر

 چه و دستگاه شدن روشن هنگام چه .کنید استفاده خود کامپیوتر روي بر عبور کلمه از -2
عامل سیستم به ورود هنگام

.نمایید گذاري رمز را administratorیوزر -3

.نمایید فعال غیر guest یوزر -4

.کنید استفاده پسورد داراي سیورهاي اسکرین از -5



.نکنید استفاده اشتراکی فایلهاي از امکان حد تا - 6

.نمایید فعال غیر را خود کامپیوتر روي بر ریموت سرویس -7

.ندهد نشان را فایلها پسورد که نمایید تنظیم طوري را خود کامپیوتر -8

  گذاري رمز مخصوص افزارهاي نرم بوسیله یا و کرده مخفی را خود حیاتی فایلهاي -9
.نمایید

.نمایید انتخاب را مناسب پسوردهاي -10

.نمایید خاموش حتما را کامپیوتر کار اتمام از بعد -11

. باشد تنظیم کامپیوترتان تاریخ و ساعت که کنید سعی همیشه -12



FIREWALL
دیوارآتش



شبکه محلی ودیوارآتش سیستمی  است که در بین کاربران یک 
قرار می گیرد و ضمن نظارت بر دسترسی ها، در تمام شبکه بیرونی 
.سطوح ورود و خروج اطالعات را تحت نظر دارد 

شبکھ ابتدا وارد دیوارآتش شبکھ ابتدا وارد دیوارآتش قبل از ورود بھ قبل از ورود بھ     TCP/IPTCP/IPھای  ھای  بستھ بستھ 
.  .  شوندشوندپردازش پردازش منتظر می مانند تا طبق معیار ھای حفاظتی و امنیتی منتظر می مانند تا طبق معیار ھای حفاظتی و امنیتی   



امنیت در شبکه هاي رایانه اي       
و به روز نگه داشتن آنها) مانند ضدویروس ها(استفاده از نرم افزارهاي محافظتی •
 
این نرم افزارها براي . از وجود ضدویروس بر روي دستگاه خود اطمینان حاصل کنید•

محافظت از کامپیوتر در برابر ویروس هاي شناخته شده به کارمی روند و در صورت استفاده  
در شرایطی که روزانه ویروس  . از آنها کاربر نیاز به نگرانی در مورد ویروس ها نخواهد داشت

هاي جدید تولید شده و توزیع می شوند، نرم افزارهاي ضدویروس براي تشخیص و از بین  
براي این کار می توان به سایت شرکت تولید  . بردن آنها باید به صورت منظم به روز شوند

کننده ضدویروس مراجعه کرد و اطالعات الزم در مورد نحوه به روز رسانی و نیز فایل هاي  
عموما نرم افزارهاي ضدویروس ابزار هاي به روز رسانی و زمان بندي  . جدید را دریافت نمود

 .این فرایند را در خود دارند



 باز نکردن نامه هاي دریافتی از منابع ناشناس•
اگر فرستنده نامه را نمی شناسید، نسبت «این قانون ساده را پیروي کنید، •

هرگاه یک نامه . »به نامه و پیوست هاي آن بسیار با دقت عمل نمایید
مشکوك دریافت کردید، بهترین عمل حذف کل نامه همراه با پیوست هاي 

.  آن است

.  براي امنیت بیشتر حتی اگر فرستنده نامه آشنا باشد هم باید با احتیاط بود•
اگر عنوان نامه نا آشنا و عجیب باشد، و باالخص در صورتی که نامه حاوي 

ممکن است دوست شما . لینک هاي غیرمعمول باشد باید با دقت عمل کرد
یقا به ها دق سویرو. به صورت تصادفی ویروسی را براي شما فرستاده باشد

همین صورت میلیون ها کامپیوتر را در سراسر دنیا آلوده نموده اند 
.تردید نکنید، نامه هاي مشکوك را پاك نمایید 



) (Firewallحفاظ از استفاده با  نفوذ برابر در کامپیوتر از محافظت•

 .کند می ایجاد بیرون دنیاي و کامپیوتري سیستم بین مجازي دیواري   حفاظ•
 براي و شود می تولید افزاري سخت و افزاري نرم صورت دو به محصول این

 هاي داده حفاظ .رود می کار به ها شبکه نیز و شخصی کامپیوترهاي حفاظت
 کرده فیلتر را باشند می خطرناك بالقوه صورت به که هایی داده یا و مجاز غیر

 کامپیوتر که شرایطی در حفاظ این بر عالوه .دهد می عبور را اطالعات سایر و
.شود می  کامپیوتر به غیرمجاز افراد دسترسی مانع است، وصل  اینترنت به



 خودداري از به اشتراك گذاشتن منابع کامپیوتر با افراد غریبه•

سیستم هاي عامل این امکان را براي کاربران خود فراهم می آورند که با •
هدف به اشتراك گذاري فایل، دسترسی دیگران را از طریق شبکه و یا 

امکان انتقال   این قابلیت. اینترنت به دیسک سخت محلی فراهم آورند
از سوي دیگر در صورتی که کاربر . ویروس از طریق شبکه را فراهم می آورد

دقت کافی را در به اشتراك گذاشتن فایل ها به عمل نیاورد، امکان مشاهده 
بنابراین . فایل هاي خود را به دیگرانی که مجاز نیستند ایجاد می کند

درصورتی که نیاز واقعی به این قابلیت ندارید، به اشتراك گذاري فایل را 
. متوقف نمایید



 قطع اتصال به اینترنت در مواقع عدم استفاده•

به خاطر داشته باشید که بزرگ راه دیجیتال یک مسیر دوطرفه  •
قطع اتصال کامپیوتر  . است و اطالعات ارسال و دریافت می شوند

به اینترنت در شرایطی که نیازي به آن نیست احتمال اینکه کسی  
.  به دستگاه شما دسترسی داشته باشد را از بین می برد



تهیه پشتیبان از داده هاي موجود بر روي کامپیوتر•

همواره براي از بین رفتن اطالعات ذخیره شده بر روي حافظه دستگاه •
امروزه تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري . خود آمادگی داشته باشید

متنوعی براي تهیه نسخه هاي پشتیبان توسعه یافته اند که با توجه به  
به اهمیت   بسته . نوع داده و اهمیت آن می توان از آنها بهره گرفت

در این فرایند تجهیزات  . داده باید سیاست گذاري هاي الزم انجام شود
. مورد نیاز و زمان هاي مناسب براي تهیه پشتیبان مشخص می شوند

در دسترس داشته  Start upعالوه بر این باید همواره دیسک هاي 
باشید تا در صورت وقوع اتفاقات نامطلوب بتوانید در اسرع وقت 

.سیستم را بازیابی نمایید



Patchesگرفتن منظم وصله هاي امنیتی• ) (

بیشتر شرکت هاي تولید کننده نرم افزار هر از چند گاهی نرم افزارهاي به روز رسان و  •
با گذر زمان اشکاالت  . وصله هاي امنیتی جدیدي را براي محصوالت خود ارائه می نمایند

جدید در نرم افزارهاي مختلف شناسایی می شوند که امکان سوءاستفاده را براي هکرها  
پس از شناسایی هر اشکالی شرکت تولید کننده محصول اقدام به . بوجود می آورند

نوشتن وصله هاي مناسب براي افزایش امنیت و از بین بردن راه هاي نفوذ به سیستم  
این وصله ها بر روي سایت هاي وب شرکت ها عرضه می شود و کاربران باید  . می کنند

براي تامین امنیت سیستم خود همواره آخرین نسخه هاي وصله ها را گرفته و بر روي  
شده اند که به   براي راحتی کاربران ابزارهایی توسعه داده . سیستم خود نصب کنند

صورت اتوماتیک به سایت هاي شرکت هاي تولید کننده محصوالت وصل شده، لیست 
سپس با بررسی سیستم موجود نقاط ضعف آن . آخرین وصله ها را دریافت می نمایند

به این ترتیب کاربر از وجود آخرین نسخه هاي به  . شناسایی و به کاربر اعالم می شود
.روز رسان آگاه می شود



بررسی منظم امنیت کامپیوتر•
 
در بازه هاي زمانی مشخص وضعیت امنیتی سیستم کامپیوتري  •

انجام این کار در هر سال حداقل  . خود را مورد ارزیابی قرار دهید
بررسی پیکربندي امنیتی نرم افزارهاي  . دو بار توصیه می شود

مختلف شامل مرورگرها و حصول اطمینان از مناسب بودن    
.تنظیمات سطوح امنیتی در این فرایند انجام می شوند



حصول اطمینان از آگاهی اعضاي خانواده و یا کارمندان  از نحوه•
  برخورد با کامپیوترهاي آلوده                                  

هر کسی که از کامپیوتر استفاده می کند باید اطالعات کافی در مورد  •
چگونگی استفاده از ضدویروس ها و به روز رسانی  . امنیت داشته باشد

آنها، روش گرفتن وصله هاي امنیتی و نصب آنها و چگونگی انتخاب  
.گذرواژه مناسب از جمله موارد ضروري می باشد



در زمان خروج از برنامه هاي مختلف همواره بدرستی از برنامه  •
مرورگر استفاده  » بستن « براي خروج از دکمه . خارج شوید 

ننمایید
همواره بخاطر داشته باشید زمانی که از یک کامپیوتر عمومی  •

را    Logoutدر کافی نت استفاده می نمائید عملیات “مثال
.  انجام دهید



چگونه امکان دستیابی سایر افراد به اطالعات موجود 
یم؟برروي یک کامپیوتر را به حداقل رسان

یابی به یک کامپیوتر به دو صورت فیزیکی و از راه دور، امکان پذیر تدسـ
که قادر به دستیابی فیزیکی   شما می توانید بسادگی افرادي را. می باشد 

استفاده کنندگان .به سیستم و کامپیوتر شما می باشند را شناسائی نمائید
کامپیوتر و کاربران شبکه هاي کامپیوتري می توانند با رعایت برخی نکات 

که می بایست به عادت تبدیل شوند ضریب مقاومت و ایمنی سیستم خود را 
:به مواردي در اید خصوص اشاره می کنیم .  افزایش دهند 



.قفل نمودن کامپیوتر زمانی که از آن دور هستیم •
.  قطع ارتباط با اینترنت زمانی که از آن استفاده نمی گردد •
.بررسی تنظیمات امنیتی •

تهدید اطالعات و در معرض آسیب قرار گرفتن آنان  نیز برخی مواقع
از جانب افراد نبوده و این موضوع به عوامل طبیعی و فنی دیگري  

  :  با رعایت برخی نکات میزان خرابی را کاهش داد . دبستگی دار

حفاظت کامپیوتر در مقابل نوسانات جریان برق   -1
  
2- backup    گرفتن از داده ها  



کپی نرم  از دانلود کردن نرم افزارهاي موجود در بازار و نصب

افزار ها بر روي سیستم خودداري نمایید

به منظور افزایش مقاومت سیستم در مقابل خرابی و از دست دادن 
برخی مواقع تهدید . اطالعات، می بایست به ابعاد دیگري نیز توجه داشت

اطالعات و در معرض آسیب قرار گرفتن آنان از جانب افراد نبوده و این 
با اینکه روشی براي . موضوع به عوامل طبیعی و فنی دیگري بستگی دارد

کنترل و یا پیشگیري قطعی این نوع از حوادث وجود ندارد ولی می توان 
.با رعایت برخی نکات میزان خرابی را کاهش داد



Thank You !!


