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  چكيده 
در ارتباط بـا ايجـاد      . اشديكي از مهمترين نيازهاي سيستمها و شبكه هاي كامپيوتري در دنياي امروز، برقراري امنيت مي ب               

امنيت در سيستمهاي كامپيوتري موارد بسياري بايستي مد نظـر طراحـان، برنامـه نويـسان و مـسئولين مراكـز كـامپيوتري يـا                         

 امنيـت در سيـستمهاي كـامپيوتري پرداختـه     مبـاني  در اين مقاله ابتدا بـه       .واحدهاي سازماني استفاده كننده از كامپيوتر باشد      

در انتها به .  داريم و بخشهايي مهمتر از توصيه هاي امنيتي را مرور مي كنيم        استانداردهاي امنيتي م نگاهي به    سپس ني . شود  مي

ي موجود در كامپيوترهاي شخصي پرداختـه و از ديـدگاه كـاربردي، كـاربران را بـا امكانـات امنيتـي             تمهيدات امنيت مرور برخي   

  . ترده اي در ايران مورد استفاده قرار دارد، آشنا خواهيم كرد كه در حال حاضر در سطح گسXPسيستم عامل ويندوز 

  
  
  

   رمزنگاری‐  امنيت فيزيکی– XP سيستم عامل ويندوز – کامپيوترهای شخصی –امنيت  :هاي كليدي واژه
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   مقدمه 
 اطالعـات   ي قرن تكنولـوژ   يعصر كنون .  و اطالعات است   ي انرژ ، غذا يعني يات انسان مستلزم وجود سه منبع اساس      يادامه ح 

ت يـ جـاد امن ي اي امروزيستمهايدر س.  دارديشرفت جوامع بشري در پي اطالعات امروزه نقش اساسيتكنولوژ. ده شده است ينام
 روزافـزون  يريبـا توجـه بـه بكـارگ     . برخـوردار اسـت    ييت بـاال  يرمجاز به اطالعات از اهم    ي غ يابي از دست  يري و جلوگ  يدر نگهدار 

 و در صورت لزوم اسـتفاده       يوتري كامپ يستمهاي س يتيسازمانها، توجه به ابعاد مختلف مسائل امن      وتر در ادارات، شركتها و      يكامپ
  . برخوردار استيت خاصي از اهمي رمزنگاريستمهايز سا

 ،جهت اطـالع .  را بشناسديوتري كامپ يستمهايدات و اقدامات بازدارنده موجود در س      ي الزم است كه تهد    يوتريهر كاربر كامپ  
 با اسـتفاده  ي از جوانان آلمان غرب   ي گروه 1987در سال   : دي آ يان م ي به م  يستمها ذكر يت س ي اخالل در امن   ي ها  نمونه ياز برخ 

 در  ي فرد 1986در سال   . افتندير مجاز دست    ي به صورت غ   NATO ي محاسبات يستمهايكا به س  ي آمر يوترهاياز ارتباط با كامپ   
 از  ي بـه داخـل تعـداد      414 موسـوم بـه گـروه        ي نوجوانـان  1983ر  د. كـا رخنـه كـرد     يت آمر يـ  امن ي علم – يقاتيشگاه تحق يآزما
 نبوده بلكـه بـه عنـوان حمـالت         ير عاد يل نه تنها غ   ين قب ي از ا  يداتيتهد.  نفوذ كردند  يتي امن ي و بانكها  يمارستاني ب يستمهايس

  . منتشر شده اندي خبريق رسانه هاياز طرموفق 
  . گردديباشد، محسوب ميوتر ميشه آنها كامپي پ كهي افرادي برايار مهمي موضوع بسيوتريت كامپيامن
  
  ف يراتع
  .باشديت اطالعات مي، صحت و تماميت؛ محافظت از درستيامن:   security / تيامن
  p ي برقرار شده است كـه اگـر شخـص   يت كامل هنگاميد كه امنيگويشانون م :  perfect security/ت مطلق يامن

ت مطلق مقـدور  يجاد امنيالبته عمال ا.  را بفهمد Mp+1ام ي ، پCp+1افت متن     يواند با در  افت كرده باشد، نت   يمتن رمز شده را در    
  .شودياستفاده م» يت عمليامن« باشد و لذا در عمل از ينم

ل يـ  تحلي برقـرار اسـت، امكانـات الزم بـرا    يت عملـ ي كه امنييستمهايدر س:   practical security/ يت عمليامن
ـ   ي دشـمن توانـائ    يعني. لگر است يخارج از دسترس تحل   ) ي و اطالعات  ي، زمان ياعم از مال  (ستم  يس  امكانـات بـرهم زدن      ي دارد ول
 اگـر   يول. را ثابت كرد  ) يعمل (يت نسب يتوان امن ي مطلقا امن است اما نم     يستميتوان ثابت كرد كه س    يم .ستم را ندارد  يت س يامن
  .ستم عمال امن استيم كه سي مطمئن باشياديدود زم تا حيتوانيستم رمز را بشكند، ميك فرد ماهر نتواند سي

  
  يوتري كامپيستمهاي سيناامن
 از ي مجموعه ايوتريستم كامپيك سي.  باشديوتريستم كامپي سيك از قسمتهاي تواند هر ي ميوتريك تبهكار كامپ يهدف  

 و خـدمات    يات محاسـبات  يـ جـام عمل   باشد كه بـه منظـور ان       ي ، داده ها و اشخاص م      ي جانب يسخت افزار ، نرم افزار ، حافظه ها       
 يستي ليوتريستم كامپيك سيباشد، در ي پول هدف سرقت ميستم بانكيك سيهمانگونه كه در .  شده اندي سازماندهيآمائ داده

ا ي و   يسي مغناط ي كاغذ، حافظه ها   يست ممكن است رو   ين ل يا. تواند هدف باشد  يگذارند، م ي كه در بانك پول م     ي افراد ياز اسام 
ـ           ي از طر  يكيز ممكن است به صورت الكترون     يره شده باشد و ن    يوتر ذخ ي كامپ يلحافظه اص  ن يق خطـوط تلفـن در حـال انتقـال ب

  . سازدي را مشكلتر ميوتري كامپيستمهاي در سيمنين كثرت هدفها، مسئله ايا. وترها باشديكامپ
 ي امكـان دسترسـ    ياگـر پنجـره ا    مسلم اسـت كـه      .  باشد ين نقطه م  يرتريب پذ يآس،  ن نقطه يفتريمن، ضع يستم ا يدر هر س  

  . كندي متر نمي سانت10 با قطر ي فلزيواريك سارق اقدام به خراب كردن ديجاد كرده باشد، يتر را ا ساده
  

  . رودي ميت انتظار استفاده از هر راه نفوذيك فرد مخل امني از :ن نفوذياصل ساده تر
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چرا .  نفوذ را در نظر داشته باشدي ممكن براي همه راههايستي بايوتريت كامپيجاد امنيد كه مسئول ايگوين اصل به ما ميا
  .  نفوذ شوديگر براي ديت راههايك راه ممكن است باعث كاهش امنيت از يش امنيكه افزا
  

  تيانواع رخنه در امن
 و  modificationر ييـ  تغ interception يري جلـوگ  interruption شـامل وقفـه   يوتري كـامپ يستمهايـ دات سيتهد
  .باشندي م fabrication ساخت

ر قابـل اسـتفاده    يـ ا خـارج از دسـترس و غ       ي از دست رفته و      يوتريه كامپ يك سرما يك وقفه ،    يدر اثر   : وقفه -1
ل  ير فايك مديا خراب كردن  يا برنامه ،    يل داده   يك فا يبعنوان مثال خراب كردن سخت افزار ، سرقت ، حذف           . شوديم
  ستم عامليس

ك بخـش   يـ ا بـرعكس    يدا كند و    ي پ ي دسترس يوتري از منابع كامپ   يكيند به   ك بخش مجاز نتوا   ي: يريجلوگ -2
 بدسـت آوردن    ي داده و اسـتراق سـمع بـرا        يلهـا يا فا ي از برنامه    يرقانوني غ يكپ: مثال. ابدي ير مجاز بتواند دسترس   يغ

 ك شبكه يها در  داده
كه ناخنك هم بخورد، اصـطالحا  رد بلير مجاز قرار گي غ ي از اطالعات نه تنها مورد دسترس      ياگر قسمت : رييتغ -3

ك برنامـه   يـ ر در   ييـ ا تغ يـ گـاه داده    يك پا ي ضبط شده در     ير ارزشها ير در مقاد  ييمثال تغ . ر كرده است  ييم تغ ي گوئ يم
 ) روسيو( انجام دهد ي اضافيا كارهاي كه محاسبات ي به نحويوتريكامپ

 . ود ساخته شي به صورت جعليوتريستم كامپيك سي از يممكن است قسمت: ساخت -4
  

  ريب پذينقاط آس
  : باشدي مشخصه م3 ي دارايوتريستم امن كامپيك سي

نـوع  .  باشـند ي مجاز قابل دسترسـ ي تنها توسط قسمتهايوتريستم كامپيمنابع س :  secrecy بودن يسر -1
  .باشديء ميك شي اطالع از وجود يا حتي، مشاهده كردن، چاپ كردن ، و  شامل خواندن ين دسترسيچن

ر شـامل  يين تغيا. ر باشنديي مجاز قابل تغي فقط توسط قسمتهايوتريمنابع كامپ :  integrityكامل بودن  -2
 .شوديجاد ميا ايت، حذف و ينوشتن، عوض كردن ، عوض كردن وضع

د از يـ  مجاز باشند و افراد مجـاز نبا ي در دسترس قسمتهايستيمنابع با :  availabilityدر دسترس بودن  -3
 . باشد، منع شوندي ميآنها قانون ي كه براييزهاي به چيدسترس

  
  حمله به سخت افزار

 يكيزي فيصدمه ها.  حمله باشديك نقطه ساده براي تواند   ين م يباشد، بنابرا يت م ي قابل رو  يكيزيك دستگاه ف  يكه  ياز آنجائ 
. ندشويـ  صـدمات بـه سـخت افـزار محـسوب م           ي ابتدائ يكهايب از جمله تكن   يسرقت و تخر  .  باشند يا عمد ي يممكن است سهو  

 حفاظـت از آنهـا      يشان شـده انـد و بـرا       ينهاي ماش يريب پذ يش متوجه آس  يوتر از مدتها پ   يران مراكز استفاده كننده از كامپ     يمد
وترها در دفاتر سبب شده است كـه مـردم هـزاران            يزكامپيش استفاده از ر   ياما افزا .  را نصب كرده اند    يكيزيت ف ي امن يستمهايس
 بـا   يت اجـزاء سـخت افـزار      يـ  اوقـات امن   يگـاه .  توجه رها كننـد    يوتر ب ي كامپ يرج از اطاقها  زها  و خا   ي م يزات را رو  يال تجه ير

  .ابديش يار افزايتواند بسيا نگهبان ميل قفل ي از قبي ساده ايكيزي فيابزارها
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  حمله به نرم افزار 
ر ييـ ه نرم افزار اجرا شود امـا تغ       نست ك يالبته ماهرانه تر ا   . ا حذف شوند  ي عناد خراب شوند و        ينرم افزارها ممكن است از رو     

  : نوع حمله به نرم افزار وجود دارد3. ز بكندي نيگري ديداده، انجام دهد و كارهايكه همه آنچه را قبال انجام ميافته باشد بطوري
  حذف نرم افزار  -1
 ل نرم افزارير و تبدييتغ -2
 ر مجاز ي غيا كپيسرقت نرم افزار  -3

  
  حمله به داده ها 

ك يـ ن  يشوند و بنـابرا   يـ باشد، نوشـته م   يوتر م ي كامپ هاني آ    كه حرفه  ي افراد ي برا ي به زبان قابل فهم    يوتري كامپ يبرنامه ها 
تواننـد توسـط    ي چـاپ شـده م     ياما داده ها  . خوردي نم يندان به درد مردم عاد    چبرنامه  ) سورس (يست فاش شده از متن اصل     يل

آنهـا از حملـه بـه سـخت افـزار و       تر داده ها، حمله بـه     يت عموم ين به خاطر ماه   يبنابرا. ر شوند ي تفس يز به راحت  ي ن يمردم عاد 
 كـه صـرف   ينـه ا يد توسط هز  ي ارزش داده ها مشكل است اما داده ها ارزشمندند و شا           يرياندازه گ . باشديافزار گسترده تر م    نرم

ب فـاش شـود   يك رقي ي كه براياطالعات محرمانه ا.  باشنديشود، قابل ارزشگذاريجاد و توسعه آنها ميا  ايا و ي ، اح يجمع آور 
 يلير داده ها ممكن است خ     يمقاد. باشندي م ي عمر طوالن  ينرم افزار و سخت افزار معموال دارا      . تركند  تواند حلقه رقابت را تنگ    يم
  :ديرير را در نظر بگيمثال ز.  جلب توجه خواهد كردي از آنها در مدت كوتاهياد باشند اما فقط قسمتيز

ن يخ و سـاعت معـ     يج در تار  ينتا.  آورند ي بدست م  ي در مورد اقتصاد مل    ي اطالعات يران مسائل اقتصاد  لگيمتناوب تحل به طور   
ـ   ين شود كه فردي تواند موجب اين اطالعات مي به ايقبل از آن زمان، دسترس   .  شوند يمنتشر م   ي در بازار صـاحب سـود فراوان

 قبل يگريلگر ديج را با كمك تحليجاد كرده و بخواهد نتاي ا ساعت قبل از انتشار24 را   ي اطالعات يلگريد كه تحل  يفرض كن . شود
 كند و مـسلم     ي ساعت نگهدار  24 ين اطالعات را فقط برا    ياز است كه بتواند ا    ي مورد ن  يك روش حفاظت  ي.  كند ينياز انتشار بازب  

  . ستين اطالعات ني به حفاظت اياجيگر احتي ساعت د24است كه پس از 
  

  .از به حفاظت دارند كه ارزش خود را از دست نداده باشندي ني تا زمانيوتري اقالم كامپ:ياصل ارزش زمان
  
 كه به همان اندازه موثر هـستند        يتي امن يتوانند توسط ابزارها  ي دارند م  ي كه عمر كمتر   ييزهايد كه چ  يگوين اصل به ما م    يا

  . رنديمورد حفاظت قرار گ
  

  ت شبكه هايامن
ن ي از راه دور و همچنـ يرد و مسائل دسترسـ يگي انجام ميباطات كه از طرق مختلف به مسائل مربوط به ارتيستيدر شبكه با  

  . كنند ين برابر مي را چنديوتريت كامپيامنشبكه ها به طور ساده مشكالت . ژه نموديز توجه ويستم  نيت اعتماد به سيقابل
  

  يدياشخاص كل
ا ي يتوان از برنامه نگهدار   يك نفر بداند كه چگونه م     ينها  اگر ت . ت باشند ي امن ي برا يتوانند نقاط ضعف بزرگ   يتا اشخاص م  ينها

 .  بوجـود خواهـد آمـد      يا كار را رها كنـد ، اشـكاالت        يفتد  ي او ب  ي برا ي شود، اتفاق  يمارين صورت اگر او دچار ب     ياستفاده كرد، در ا   
 ي اثرگـذار  ي برا ي بالقوه ا  ييون توانا  به دقت انتخاب شوند چ     يستيستم با يسان س يا برنامه نو  يافراد قابل اعتماد بعنوان اپراتورها      

  . باشنديستم دارا مي همه كاربران سيرو
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  كنترلها
  . روندي بكار ميوتري كامپيستمهاير سيب پذي از سوء استفاده از نقاط آسيري جلوگيكنترلها برا
ـ  يـ  يرمـز نگـار   . باشـد ي م ي ، رمزنگار  يوتريت كامپ يا نمودن امن  ين ابزار در مه   يتري قو :يرمز نگار   يمنـ يزار مهـم در ا    ك اب

 همـه مـسائل و مـشكالت        ي بدانند كه رمزنگـار    يستيكاربران با . ت داده شود  ي اهم يليز خ يك چ يد به   يباشد اما نبا  يوتر م يكامپ
  .كنديوتر را حل نميت كامپيامن

 3 بـه  يار نـرم افـز  يكنترلها.  باشنديوتريت كامپ ير امن ين حلقه زنج  يتوانند دوم ي برنامه ها خود م    :ي نرم افزار  يكنترلها
  :شونديم ميدسته تقس

   و توسعهياده سازي پيكنترلها -1
 ستم عاملي سيكنترلها -2
  برنامهي داخليكنترلها -3

ن يـ ا.  سـاخته شـده انـد      يوتري كامپ يمني مساعدت در ا   ي برا يادي ز ي سخت افزار  ي دستگاهها :ي سخت افزار  يكنترلها
ت كـاربران را    يـ ن هو يي تع ي متجاوزان به دستگاهها برا    يس تا ممانعت از دستر    ي رمزنگار ي سخت افزار  ياده ساز يدستگاهها از پ  

  .شونديشامل م
چ يتواننـد بـدون هـ   ي م passwordض مكرر كلمات عبـور  يل تعوين كنترلها، از قبي از ساده تري برخ:هايشيمصلحت اند

 يوتريت كامپ ي از امن  يم بخش مه  ي و اخالق  ي قانون ين كنترلها يهمچن.  گذارند ي را برجا  ي انجام شوند اما اثرات فاحش     ينه ا يهز
  . ب نشده استي تصويوتريم كامپيجرا از يف واضحياما هنوز در اكثر كشورها تعر. هستند

 نگهبان  –قفل دربها   .  است يكيزي كنترل ف  ،ن كنترلها ينه تر ين و كم هز   ين اما موثرتر  ي از ساده تر   يكي :يكيزي ف يكنترلها
 از يتها در جهت كـاهش خطـرات ناشـ   ي سايكيزي ف ياطالعات مهم و طراح   بان از نرم افزارها و      ي پشت ي نسخه ها  – يدرب ورود 
 يده تـر  يـ چي پ ي كـه روشـها    ي ساده در مـواقع    يكيزي ف ياما اغلب كنترلها  . گنجند ي م يكيزي در مقوله كنترل ف    يعيحوادث طب 
  .شوندي سپرده ميشوند، به فراموشياستفاده م

  
  ر كنترلهاي تاثيبررس

ت متقاعد شده  ياز به امن  ي نسبت به ن   يستيكنند با ي استفاده م  ي كنترل ي كه از روشها   ي كسان :اطالع از مسائل و مشكالت    
 يازهـا ي بـا ن يل بـه همكـار  ياز است، آنگاه ما  يت مورد ن  ي به چه علت امن    يتي كه مردم بدانند در هر موقع      يفقط در صورت  . باشند

  . خواهند بوديتيامن
وتر در  ي كـامپ  ي درب اطاقها  يقفل موجود رو  . اده موثر نخواهد بود    قبل از استف   ي مسلم است كه روش كنترل     :لزوم استفاده 

  .ده خواهد بوديفا ي كه افراد دربها را باز بگذارند، بيصورت
  

  . استفاده و مناسب باشند ي موثر، ساده برايستيآنها با.  استفاده شوند تا موثر افتنديستي كنترلها با:اصل موثر بودن
  
ا يـ  يت انـسان  يـ از ، فعال  يـ  حافظه مورد ن   ي از نظر زمان، فضا    يستي با يوتريت كامپ ي امن يترلهاد كه كن  يگوين قانون به ما م    يا
  . موثر باشندير منابع مورد استفاده به اندازه كافيسا

ت منابع در   ي امن ي را برا  يت راه يكه متخصص امن   يدرست وقت .  موثرند ي به صورت دائم   ي كنترل ي روشها :د متناوب يبازد
ن يبنـابرا . كنـد يت دوبرابـر م   يـ زم امن يكند، طرف مخالف كوشش خود را در شكـست دادن مكـان           يدا م يرات پ  از خط  يمقابل انواع 

  .باشديك كار مداوم مي، ير روش كنترليزان تاثيص ميتشخ
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  استانداردهاي امنيتي
كي از يبه گاهي ما در اين مقاله نيم ن يستمهاي كامپيوتري تدوين شده است و استانداردهاي زيادي براي ايجاد امنيت در س       

ك يت اطالعات در    ين امن ي تام )1995سال  (ت اطالعات   يت امن يرين استاندارد مد  يبر اساس اول  . خواهيم انداخت اين استانداردها   
 شـامل مراحـل   ،يمـن سـاز  يك چرخـه ا يـ ن امر به صورت مـداوم و در  ي باشد و الزم است اي دفعتا مقدور نم يمجموعه سازمان 

 يتيريس اسـتاندارد مـد  ي موسـسه اسـتاندارد انگلـ    BS7799اسـتاندارد  . رديـ  و اصـالح انجـام گ  يابي ارز،ياده سازي پ،يطراح
ISO/IEC 17799 ي و گزارش فن ISO/IEC TR 13335 ن اسـتانداردها و  ي استاندارد از برجسته تـر ين المللي موسسه ب

.  افزار نظام دفاعي امريكا نيـز بـه ميـان آيـد    جا ذكري از استاندارد نرم    البته بد نيست همين   . گردندي محسوب م  ي فن يراهنماها
 سـازمان  915 در جهـان  2004ان اكتبـر  يتا پا در حال استفاده مي باشد و        ISMSت اطالعات     يت امن يريستم مد يسهمچنين  

  .اند ستم شدهين سي ايموفق به اجرا
  :ده كه از آنجمله انديگردمطرح   BS7799 در استاندارد ي اطالعاتيستمهاياز سي مورد نيتي امنيمجموعه كنترلها

o سازمانيتياست امنين سيتدو   
o تيالت امنيتشك 
o الزمين كنترلهاييه ها و تعي سرمايطبقه بند  
o يت پرسنليامن 
o يراموني و پيكيزيت فيامن 
o ستمهاي سيبانيتوسعه و پشت 
o تيت تداوم فعاليريمد 
o يسازگار 
  

ت يـ  كـه از اهم    يتـ ي امن ياسـتها يردهـا و س   ن اهداف، راهب  ي تدو ي برا يشنهاديچارچوب پ  از   ييدر ادامه بخشها  
  :شونديح مي برخوردارند، تشريشتريب

  
  يوتري كامپي شبكه هاي كاريستگاههاي ايتي امنياستهايس

  ي كاريستگاه هايمات ايتنظ
  و كاربريتيري عبور مدي رمزهايريان ضرورت بكارگيب •
 از آنت كاربران ي عبور و تبعيت رمزهايرين دستورالعمل مديان ضرورت تدويب •
 يستگاه ها ي ا يوهايو درا  ي ارتباط ي در خصوص پورتها   ييتهايل محدود اا عدم ضرورت اعم   يان ضرورت و    يب •
 يكار

 ستگاهي شدن ا bootوها در زمان يت درايب اولويان ضرورت توجه به ترتيب •
 بـه   ي و شـبكه دسترسـ     ي متصل بـه شـبكه داخلـ       ي كار يستگاههاي ا ي نصب مودم رو   يتهاين محدود ييتع •

 ت سازماننترنيا
ن و اعـالم دسـتورالعمل   ي شـبكه سـازمان، تـدو   ي كـار يستگاههايـ  بـه ا  IPص آدرس ين نحوه تخـص ييتع •
 ي كاريستگاه هاي ا IPر آدرس ييص، ثبت و تغيتخص
 ستگاهير كارت شبكه اييط تغيشرا •
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  ستگاهيستم عامل ايس
 ي كاريستگاههاي ايستم عامل امن برايد بر انتخاب سيتاك •
 ي كاريستگاههايستم عامل اي سيمن سازي دستورالعمل انيان ضرورت تدويب •

  روسيمحافظت در مقابل و
  شبكهي كاريستگاههايه ايكپارچه در كليروس يان ضرورت نصب نرم افزار ضد ويب •
 يبانيم پـشت  ي توسـط تـ    يروس بـصورت دوره ا    ي در خصوص نوع نرم افزار ضد و       يريم گ يان ضرورت تصم  يب •

 ت شبكهيامن
 الزم بـه    يروس و ارائـه اطالعـات و آموزشـها        يـ  در دسترس قرار دادن نرم افزار ضـد و         ه  و  يان ضرورت ته  يب •

 كاربران
 روس ي نمودن نرم افزار ضد و Updateان ضرورت يب •
 روسي حوادث در خصوص مقابله با ويبانيم پشتي كاربر و تيتهايف و مسئولين وظاييتع •
   مخربينرم افزارها
 ي روير ضروري و نرم افزار غ License نرم افزار فاقد Gameافزار ر مجاز بودن نصب نرم يا غيان مجاز يب •

  شبكه سازماني كاريستگاه هايا
  فوقي نرم افزارهايري از نصب و بكارگي ناشي احتماليب هاين مسئول آسييتع •

  بانيه نسخه پشتيته
 ن مسئولييستگاه و تعيبان از اطالعات ايه نسخه پشتيان ضرورت تهيب •
 بان اطالعاتي نسخه پشتيه و نگهداريكانات تهن اميد بر تاميتاك •

  يستگاه كاريثبت و اعالم مشخصات ا
 ت شبكهي امنيبانيستگاه به واحد پشتين مشخصات ايان ضرورت اعالم و ثبت آخريب •
 ت اعالم شدهيستگاه با وضعيت موجود اين وضعيق آخريان ضرورت تطبيب •
  خصوص موارد فوق  دري كاريستگاههايت كاربران اين و اعالم مسئولييتع •
 ي در خصوص تخطيهين و اعالم مقررات تنبييان ضرورت تعيب •

  ي كاريستگاههايت اي امني دوره ايبازرس
 يستگاه، به صورت دوره اي ايق مشخصات اعالم شده با مشخصات واقعيان ضرورت تطبيب •

  
   كاربرانيم خصوصي حرياستهايس

  :ل مشخص گرددياست سازمان در خصوص موارد ذيزم است س كاربران شبكه سازمان، اليم خصوصي حرياستهايدر س
   كاربرانيم خصوصيطه حريح

 :لي خواهند شد، از قبي كاربران تلقيم خصوصي كه جزو حرين اطالعاتييتع •
   كاربري ها Accountه ياطالعات كل -1
  و آدرس مخاطب نامه هايكي الكتروني نامه هايمحتوا -2
 ا مراجعه نموده كه كاربر به آنهينترنتي ايتهايآدرس سا -3
  شده توسط كاربر Downloadا ي اطالعات مشاهده يمحتوا -4
  كاربريستگاه كاري اي موجود رويلهاي فايمحتوا -5

   كاربرانيم خصوصيضوابط حاكم بر حر
 رنديگي كاربر قرار ميم خصوصيك از اطالعات فوق جزء حري كه هر يطين شراييتع •
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  كاربران نداشته باشديم خصوصي با حريرتيمغا كه ي شبكه، به نحويتي امنيط بازرسين شراييتع •
   كاربرانيم خصوصيت حريرعا

 مدت زمان محدود و مشخص و توسط        ي، برا ي با مجوز رسم   يا بازرس ي كه الزم است، نظارت      ين موارد ييتع •
 رديفرد مشخص انجام گ

 ي پرسنل واحدها  ژهي از تالش كاربران و بو     يري مناسب، به منظور جلوگ    ي كنترل يزمهاين ضوابط و مكان   ييتع •
  كاربرانيم خصوصيت شبكه در خصوص تعرض به حريت شبكه و امنيريمد

ص ضـرورت   يژه مرجـع تـشخ    يك شبكه سـازمان، بـو     ين ضوابط نظارت بر تراف    يط و ضرورت تدو   ين شرا ييتع •
 نظارت و صادر كننده مجوز

  
 يتي امن ياستهايس «-» laptop يوترهاي استفاده از كامپ   يتي امن ياستهايس«گر  يت د ياز جمله موارد حائز اهم    

د، ي سفارش، خر  يتي امن ياستهايس «-» مي س يزات ب ي استفاده از تجه   يتي امن ياستهايس «-» استفاده از مودم  
ن، ي در سـازمان تـدو     يستي باشند كه با   ي م »ت رمز عبور  يري مد ياستهايس«و  »  سخت افزار  يكربنديتست، نصب و پ   

ت ندادن  ي اهم ي فوق به معن   يداست كه پررنگ كردن بخشها    يناگفته پ . مداومت شود  آنها   ي و بر اجرا   ياده ساز ي، پ ياطالع رسان 
 همـه   يستي با يوتريت كامپ يجاد امن يد و همانطور كه قبال گفته شد، مسئول ا         شو يد تلق يگر بخشها نبا  يت دادن به د   يا كم اهم  ي

  . نفوذ را در نظر داشته باشدي ممكن برايراهها
  

 PCتمهيدات امنيت در 
 XPشتر نسخه   يب(ندوز  يستم عامل و  ي با س  ي شخص يوترهاي موجود در كامپ   يتيدات امن ي بحث را به امكانات و تمه      ،در ادامه 

 و  يات و عدم پـرداختن بـه مـسائل كـاربرد          ين كل يي است تب  يهيبد. ميكن يمحدود م ) رانياد در ا  يار ز يل كاربرد بس  يآنهم به دل  
لذا . ت نخواهد شديجاد كننده امنيده نبوده و ايد فايمف) يه به صورت عمل اصول مطروحياده سازيبدون پ (ياكتفا به نكات نظر

  .ميينما ي تر ميد، مقاله را كاربردي آي مي كه در پيان مطالبيبا ب
  

  يكيزيت فيامن
در .  باشـد ي مـ يكيزيت في امنيت، برقراريجاد امنين سطح از اي و در واقع اوليوتري كامپيستمهاين لوازم سي از مهمتر  يكي

 بكـار گرفتـه     يمصالح سـاختمان  .  شوند كه كامال امن باشند و نقاط نفوذ نداشته باشند          ي طراح يد به گونه ا   يتها با ين رابطه سا  يا
ان اطالعـات  يـ وتر و جري كـامپ ي رويسيـ دان مغناطيـ ل مي از قب ي اثرات جانب  ي مستحكم و مناسب باشند و از طرف       يستيشده با 

 ي و حمـالت انـسان     يل، زلزلـه، آتـش سـوز      يل سـ  يـ  از قب  يعي از حوادث طب   يريلوگن مسائل مربوط به ج    يهمچن. نداشته باشند 
  . مد نظر باشديكيزي في در طراحيستيبا) جنگها(

.  باشـد  يك حادثه مـ   يستم پس از وقوع     ي ادامه كار س   ي توان مطرح كرد، چگونگ    ين ارتباط م  ي كه در ا   يگر از موارد  ي د يكي
ك يـ مـثال   (ي در محـل امنـ  يوتريستم كـامپ يـ م افزارها و اطالعـات موجـود در س  بان از نر  ي نسخه پشت  يستين منظور با  ي ا يبرا

 يستمهايـ ل قـرار دادن نگهبـان و س  يـ  از سـرقت از قب يري جلـوگ ي بـرا يتياقدامات امن.  شوندينگهدار) گاوصندوق ضد انفجار 
 ي ارتباطيحفاظت از پورتها. م شود فراهيستي مواقع قطع برق بايدات الزم برا يتمه. د به كار گرفته شود    ير با ي دزدگ يكيالكترون

ص ي تـشخ يل دسـتگاهها يـ ق اعتبـار كـاربران از قب  ي و تـصد يي شناساي براييدستگاهها.  استيكيزيت في امنيز از مقوله ها ين
.  بكار گرفته شونديستيز در صورت لزوم باي ن Monitor قابل   يونيزي مدار بسته تلو   يستمهايت با استفاده از اثر انگشت و س       يهو

  .د فراموش كرديز نباي را نيچ نكته ايغ كرد و هيد دريت نباي امني در برقراريچ كوششيه از هخالص
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 system ي رو pwdقرار دادن 

 و  pwdو وارد كـردن  ) Delد يـ مـثال فـشار دادن كل   (ي به نحو مقتـض  setup با ورود به  POST برنامه يدر موقع اجرا
 و خروج از  setupرات انجام گرفته در يي تغيره سازيتا ذخي و نها system ي رو password checkمات يسپس انجام تنظ

وترهـا  ي از كامپي برخـ  setup شود كـه  ي ميادآوري. شودي مياده سازي پPCت استفاده از ين سطح از امني دوم setupبرنامه 
 برخـوردار  يشتريـ ت بيـ دوم از اهمن كـاربر  ي كه البته اsupervisor يگري و د user ي برايكي: باشندي كلمه عبور م2 يدارا

  .ف شده استي آن تعري كامل براياست و دسترس
  bootمات يتنظ

 – first boot deviceل يـ  از قب setup مربوطـه در  ي هـا  option راه انداز در يت مناسب در دستگاههايانتخاب اولو
second boot device – third boot device انداز  راهي شود دستگاههايشنهاد مي ؛ پ hard disk  ا شبكه ي(LAN) 

 كه فرد نفـوذ كننـده       يدر صورت ! ك شبكه خواهد شد   يش تراف ي راه انداز شبكه باعث افزا     يالبته انتخاب دستگاهها  . انتخاب شوند 
  .ستم استفاده كندي نفوذ به سي برايي ها CD تواند از ي كند، ميو راه اندازي درا CDوتر را با يستم بتواند كامپيبر س

  admin.ندوز و ي كاربران وي رو pwdار دادن قر
ف يـ  تعري هـا  user ي رو pwdندوز، قرار نـدادن  يستم عامل وي بر سي مبتني شخصيوترهايب در كامپي از نقاط آسيكي

 گذارنـد و  ي نمـ  pwd خـود   userID يوتر روياغلب كـاربران كـامپ  .  باشدي م administratorستم و خصوصا يشده در س
ن ي اي كه براي است در صورتيهيبد. م نشده استي كلمه عبور تنظ.admin كاربر ي ، برا PC يوترهايب كامپن در اغليهمچن

userID  حساس pwd ر استي امكان پذيستم به راحتي انتخاب نشده باشد، نفوذ به س.  
 privateل و يستم فايس
FAT16 ستم عامل يل مورد استفاده در سيستم فاي سDOS 9ندوز ي وستم عامليس.  بودX ل يستم فاي از سFAT32  

 و  win2X يستم عاملهـا يـ س. كنـد ي ميباني را پـشت  NTFSل يـ ستم فايز سي ن NTندوز يستم عامل ويكند و سياستفاده م
winXPل يستم فاي هر دو سFAT32  و NTFSل يستم فاي سيتيتها و امكانات امنياما قابل. كنند ي ميباني  را پشتNTFS 

نـدوز  يو ويل درايستم فايوتر، سي كه كاربران كامپيدر صورت.  دارد FAT32 نسبت به يشتري بي كنترليرهاشتر است و ابزاي ب
 يـا بـه   ي شخـص يلهـا ي تواننـد فا ي، آنگاه مـ  گذاشته باشند pwd خود  userID ي انتخاب كرده باشند و رو NTFSخود را 

، يوتر شخـص ير كاربران استفاده كننده از آن كامپي سانصورتيدر ا.  كنند privateخود را   Home Directoryعبارت ديگر 
  . كاربر مذكور نخواهند بوديلهاي به فايقادر به دسترس

Pwd حساسيل هاي فاي رو  
بعنـوان مثـال   . ديـ  بگذار pwdز يـ  حـساس و مهـم ن  يلهـا ي فايستم، رويـ  در سيتـ يش سـطوح امن ي افـزا يد بـرا يتوان يم
  . باشندي م pwdد شده توسط خود به همراه ي مستندات توليهاليره فايس قادر به ذخي آفيافزارها نرم

 ندوزيت ويمات امنيانجام تنظ
  شي فعال كردن محافظ صفحه نما-الف

شود كـه در  يـ  باعث م on resume, display welcome screen) ك زدنيت( و انتخاب  screen saverفعال كردن 
 شدن زمان فعال شدن محافظ يندوز پس از سپريد، ويستفاده از آن شدوتر خود در حال ا    ي كه شما مجبور به ترك كامپ      يصورت
  .ستم استفاده كندي از س pwd و  userIDبه نتواند بدون دانستن و وارد كردن يستم را قفل كند و كاربر غريشگر، سينما

  security centerمات ي تنظ-ب
ن بخش فعال و كنترل ير را در اي زيتي انتخاب امن3  توانندي ، كاربران م XPندوز ي در و service pack 2پس از نصب 

  :كنند
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I- firewall 
II- automatic update  

III- virus protection 
 security policy -ج

 localدر قـسمت  .  وجـود دارد ياديـ ار زيمـات بـس  ي تنظ administrative tools در قـسمت   control panelدر 
security policy   از يبرخ. دي آي مير آنها در پيتصاوه ر قابل انجام است كيمات زيتنظ Item  باشـند  يتـر م مهمآن  ي هـا
ج انجام  يز نتا ي آنها انجام دهند و در طول زمان ن        يمات درخور را برا   ي تنظ ،ستميت س يجاد و كنترل امن   ين ا يكه الزم است مسئول   

  :باشدي عملكرد آنها ميايتمها خود گوين آيعناو. مات را مد نظر قرار دهندين تنظيا

  
  1شكل 

  

  
  2شكل 

  

  
  3شكل 
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  6شكل 

  
  
  
  يريجه گينت

بـدون  .  باشـد ي ميوتري كامپيستمهاي سيازهاين ني از مهمتريكيت  ي امن يجاد و برقرار  يهمانگونه كه در مقاله اشاره شد، ا      
 بـه حـال سـازمانها و شـركتها و     ده باشـند، يـ د فايـ ش از آنكه مفي بيوتري كامپيستمهاي، س يتيدر نظر گرفتن امكانات الزم امن     
 و ي، چه بسا موجب نابوديوتري كامپيستمهاي موجود، درز كردن اطالعات از سي رقابتيل فضاياشخاص مضر خواهند بود و بدل 

ن ياصـل سـاده تـر     «باشد كه با توجـه بـه        يار گسترده م  يك مقوله بس  يت  يمقوله امن .  اشخاص و شركتها خواهد شد     يورشكستگ
مـوثر  اصـل   «. ت اسـت  يجاد امن ين سطح از ا   ين و مهمتر  ي اول »يكيزيت ف يامن«. رديه مالحظات الزم صورت پذ    ي كل يستيبا» نفوذ
د انتظار داشت كه بعنوان مثال بدون استفاده از قفـل و            ي استفاده كرد و نبا    ي كنترل يد از همه روشها   يد كه با  يگوي به ما م   »بودن

 و ادارات   ي خانگ يطهاي كه به سرعت در مح     ي شخص يوترهايدر كامپ . فت را گر  يوتريزات كامپ ي سرقت تجه  ينگهبان بتوان جلو  
ا يـ ستم عامـل و  يـ  چه در سـطح سـخت افـزار و چـه در سـطح س     يدات و امكانات يباشند، تمه ي م اديد رو به از   ي و دولت  يخصوص

 فـراهم شـد كـه       يطي، شرا ن امكانات ي از ا  يست كردن و اطالع از بخش     يبا ل در اين مقاله    .  فراهم شده است   ي كاربرد يافزارها نرم
  . ندي استفاده از امكانات موجود فراهم نماي را برايط امنيكاربران بتوانند با فعال كردن، استفاده و كنترل آنها، شرا

ص يد باشـد و در جهـت رفـع نقـا    ي مفيوتري كامپيستمهايت در س  يت امن يجاد و تقو  ينه ا ين مقاله بتواند در زم    يد است ا  يام
 ي و حركـت بـه سـو   يوتري كـامپ يستمهايـ ت در س يـ  مناسـب، بـه بـاال بـردن سـطح امن           يوشها و ابزارها   ر يريموجود و بكارگ  

  . كمك كند امن مطلق يستمهايس
شتر يـ  ب يق و بررسـ   يـ  كـشور، بـه تحق     يكي انفورمـات  يگر محققان و عالقمندان به ارتقاء سطح علمـ        يشود كه د   يشنهاد م يپ

ـ يات گذشـته و هـوش سرشـار ا       يد بپردازند و با كمك تجرب      موجو ي و نرم افزار   يرامون امكانات سخت افزار   يپ  يستمهايـ  س،يران
ك، يـ  و تكنولوژ  ي بـه سـاخت صـنعت      ير از ساخت سنت   يين مقطع حساس تغ   يكشور ما در ا   .  كنند ي را طراح  يدتر و امن تر   يجد

ن بـزرگ   يـ  از عهده ا   يراني كامل و متعهد متخصصان ا     يم كه مغزها  ينان دار ي باشد و اطم   ين راه م  يشتر در ا  ي ب يازمند تالشها ين
  . بلند و روشنينده ايوتر و آيشتر از كامپي بيد بهره وريبه ام. برخواهند آمد

  


