
 

 IT در حوزه حفاظت  مهمتوصیه چند 

 :(backup) های مهمسازی جداگانه اطالعات داده ذخیره *

 نینموده بد  رهینها را ذخآگرفته و     backup  وتریکامپ  کی  یبر روداده ارزشمند موجود    از هر نوع

به اطالعات در معرض   یابیل مواجه شود امکان دستکبا مش   ایسرقت و    وتریکه کامپ  یدر صورت  بیترت

امکانات و دستگاه  نیچنوجود خواهد داشت هم  دیتهد داده    یزسارهیبه منظور ذخ  یمتعدد  یهااز 

 San،    هارد اکسترنال   ،  یفلش ممور  ای  cd,dvdفشرده    یهاسک ید  :استفاده نمود از جمله  توان یم

Storage ها . 

 : (Password) :ی مهمهافایل به روی  اریذگرمز  *

و .... با استفاده از رمز عبورهای   هاهای کاربری ، ایمیل ویندوز و سامانه ای رمز عبور  تعویض دوره -

 . سپیچیده و غیر قابل حد

 م یکه از آن دور هست یزمان وتریقفل نمودن کامپ *

نمودن کامپ- قفل  با  براخود    وتریشما  را  با نشستن پشت کامپ  یافراد  یعرصه  شما قصد   وتریکه 

به اطالعات شما را دارند    تیبدون محدود  یابیبه اطالعات شما قصد دست  تیبدون محدود  یابیدست

 کرد. دیتنگ خواه

 گرددین استفاده نمآکه از  یزمان نترنتیقطع ارتباط با ا *

کاربران فراهم    یامکان را برا  ن یپرسرعت ا  یکابل  یهاو مودم   adsl  ر ینظ  ییهای فناور  یسازاده یپ-

ا به  است که همواره  اصطالحا    نترنتینموده  و  ا  onlineمتصل   یهاچالش  یدارا   تیمز  نیباشند. 

ن خود  توجه  یم  زیخاص  با  ا  نیا  بهباشد.  شبکه  به  دائم  طور  به  شما  م  نترنتیکه   دیباشیمتصل 

 خود خواهند داشت.  ان یقربان افتنی یبرا  یترش یها فرصت بروسیمهاجمان و و

 



افراد و    یوب که بر اساس نوع وبگرد   یصد کاربران در فضاو رَ  یخوان فکر  یبا توجه به تکنولوژ    *

 ردیگی افزارها صورت ماز نرم  یجو و تعدادجست و هوشمند مند قدرت یهاتوسط موتور

و    رهیو پسورد غ  میوزرنی  ی... از نام کاربر  و  یاجتماع  یدر شبکه ها  تیاالمکان قبل از عضوی حت-

 استفاده نمود.  گرید نیبا عناو کیلکترونا یهاپست  یحت

 خیبه تار  یتی امن  ی چک کردن مجوزها  یبرا   گرید  یهاافزارو نرم   ینترنتیا  یکه مرورگرها  یینجاآاز    *

خود را   ی نطقه زمانم  و  ستم یس  خیتار  یکاربران هر از چند گاه  ستیبایم  کنندی کاربر رجوع م   ستمیس

 ند. نمایحاصل  نان یآن اطمصحت و از  یسربر

 نگ یشیاز حمالت ف  یریجلوگ * 

کلمه عبور و  و    ینام کاربر  :به اطالعات محرمانه کاربران مانند  یابیدست  یبرا  یبه تالش  نگیش یف-

کارت طر  یاعتبار  یهااطالعات  نمودن    قی از  عنوان وب سا  یجعل  تیوب سادر  وارد  مورد    تی به 

 .شودی و شناخته شده گفته م نان یاطم

 اشاره داشت:  لیبه موارد ذ توان یحمالت م نیمقالبه با ا یهاروش از

م- 1 از  حاو  ییگرهاروراستفاده  از سا  ی فهرست  یکه  روز   ال یزوم  :مانند  باشند.می  یجعل  یهات یبه 

 فایرفاکس یا گوگل کروم 

 یجعل  تیوب سا ییبه منظور شناسا petname :مرورگرها مانند یتیامن یهااستفاده از افزونه - 2

 نت جداسازی فیزیکی اینتر *

 جداسازی شوندسازمانی اداری های شبکه بایستی بصورت کامال فیزیکی از اینترنت    اتصال به شبکه

قطع اینترنت به فعالیت  زمان  توانند در  می های اداری  دافزارهای منتقل شده به روی سیستمچونکه ب،  

روی رایانه قربانی را به  خود ادامه داده و در زمان اتصال به اینترنت اطالعات حساس و هدفمند به  

 .ال نماینداهداف نا معلوم ارس

 



 ها USBنظارت بر  *

USBانتقال    ن یابزار مهاجم  نیها مهمتر ادارات  ها  سازمان   ی اانه یرا  یهاستم ی به س  یلودگآجهت  و 

را در   ریز یهاه یتوان توصی ها مرسانه  نیا  قیباشند به منظور مقابله با نفوذ و انتشار بدافزار از طریم

 نظر داشت: 

 ها به روی کامپیوترهای سازمانیبستن پورت فلش دیسک -1

 و ناشناس یقابل حمل مشکوک به آلودگ یهادر خصوص استفاده از رسانه  شتریدقت ب-2

 هان آاز استفاده از  شیمعتبر پ  روسی و یتوسط آنت یاسکن و بررس- 3

 ستم یابزار در س نیخودکار ا یو دائم یدست یازسفعال   ریغ-4

 :نصب و نگهداری نرم افزارهای آنتی ویروس *

رسانی بایست همواره از به روز باشد و میمی می ها امری الزاها در مقابل ویروس حفاظت کامپیوتر  -

 .این نوع برنامه اطمینان حاصل نمود

 : روال یفا  ینصب و نگهدار *

ها مضاعف روال یضرورت استفاده از فا  دهیچی متعدد و پبزرگ و یا    یهاصورت استفاده از شبکه   در 

سرورها و به  یابیدر خصوص دست هیاول یریشگیو پ یها حفاظت نسبروال یاستفاده از فا با ، گرددیم

 مجاز انجام خواهد شد. ریتوسط افراد غ ایتجهیزات درون شبکه

 فتااَهای دارای گواهینامه شرکت استفاده از  *

و یا اخذ سرویس در حوزه تعمیرات انجام  شبکه و یا جهت   تتجهیزا سایر  رایانه و یا  جهت خرید  -

 مه از سازمان افتای کشور استفاده شود. اهای معتبر و دارای گواهیناز شرکت  فناوری

 

 مه شهر و می واحد فناوری اطالعات فرمانداری شاهین 


