خربنامو امنيت رايانو ای
کميتو امداد امام مخينی(ره)
ضال أل ،غًارِ أازاْى

َيًّ أل يٓر ْػهاا ٔ غع

افهر آيار ٔ فُأری اطالعات
دزسشمازيسٌایسگرشتًسضمهسبسزخیسمسائمسجازیسکميتًسامداد سامفا سمفمفيفىفیس
(سزي) س َساَنُيتٍایسازائًسمبادث،سفسصتیسبسایسپسدامتهسبًسمسائمسمسبُطسبً سخف ف ساففصازس
سافصازسزاياوًسزاسويفصس
وشديسبُدساماساشسايهسپسستالشسمیسکىيمسمعسفیساجمانیسقطعاتسخ
دزسمبسوامًسزاياوًسکميتًسامدادسبگىجاويم.
س(سٌازدسديسک) س زاياوً سزا سدز سوفرفسس
بسایسايهسشمازيسمعسفیساجمانیسديسکسخ
گسفتًسايم .س تالشسشديساخ سمطانبسبًسشبانسخاديسَسقابمسفٍمسبيانسشُدسَسبفا سايفه سَجفُدس
بسایسافسادسباستجسبًسويصسمطانبسجديدیسدزسايهسمبسوامًسَجُدسداشتًسباشد.
شماسويصسمیستُاويدسوياشٌایسمُدسزاسجٍ سطسحسَسپاخخسَسياسمطانبسَسمقفاتت سمفُدس
زاسجٍ سدزجسباسوا سمُدسدزسايهسمبسوامًسباسازخالسبًسدفتسسآمازسَسفىاَزیساطالعاتسمسکصسباسماس
دزسميانسبگرازيد.

تقريثا تًاو كايپيٕتر ْا ٔ ضرٔرْايي كّ ايرٔزِ
يووٕرا اضووه ااِ وورار يووي گيرَووح دووأ يووع يووا ت ووحاا
تيػهر ْارا ايطع ييتاغُح .تًاو ْ mainframeوا
ٔ ضٕپركايپيٕترْا تّ طٕر ي ًٕل تّ صحْا ْاراايطع
يهصم ْطهُح .دهي يي تٕاَيوح ٔيوحيٕ ٔ أرتيوٍ ْوا
ٔيحيٕيي پيحا كُيح كوّ توّ يوا َوٕار از ْوارا ايوطع
اضه ااِ ييكُُح .ايٍ تيهيٌْٕا ْارا ايطع يع كوار را
تّ خٕتي اَجاو يياُْح – اطالعات يهغير ايجيهاني را
تّ طٕر َطثها پايحار ذخيرِ ييكُُح .آٌْا ايٍ وحرت
را تّ كايپيٕتر يياُْح كّ ٔ هي ترق طو يوي غوٕا
اطالعات را ار خٕا َگّ اارا.
ار ايٍ غًارِ ،يع ْارا ايطع را تاز يي كُيوى
ٔ غًا يي تٕاَيوح ارٌٔ آٌ را تثيُيوح ًْيُيوٍ طريقوّ
ضازياٌ اااٌ گيگا تايتْا اااِا را كّ تّ صٕرت فايوم
ٔيٕا اارا را يطرح ييكُيى.

يثاَی ْارا ايطع
ْارا ايطع ْا ار اْوّ  0591اخوهرا غوحَح.
أايم دجى آٌْا تطيار زياا تٕا ٔ ضواايهي دوحٔا 01
ايُچ ااغهُح ٔ تُٓا اار تٕاَح چُحيٍ يگاتايت اطالعات
را ار خٕا َگّ اارَح .ار اتهحا َاو آٌ ْا "ايطع ثاتت" يا
"ٔيُيطهر" (َاو ريس ا كّ ترا يذصٕالت  IBMاز آٌ
اضه ااِ يي غوح) توٕا .ت وحْا توّ َواو ْوارا ايوطع

غُاخهّ غحَح تا از فالپي ايطعْا تًيس اااِ غوَٕح.
ْوارا ايوطع ْوا يوع صفحذًسخف س (چويس غووثيّ
ص ذّ گرايافٌٕ) اارَح كّ رضاَّ يغُاطيوطي را َگوّ
يياارا ترخالف فيهىْا پالضهيكي اتم اَ طاف كوّ
ار َووٕار ْووا ٔ فالپووي ايووطع ْووا يووٕرا اضووه ااِ وورار
ييگيرا.
ار ضووااِ تووريٍ ضووطخْ ،ووارا ايووطع ت ووأت
چُحاَي تا َٕار كاضت َحاراْ .ارا ايطع ٔ َٕار كاضت
از تكُيع ضثط يغُاطيطي يكطاَي اضه ااِ ييكُُح.
ًْيُيوٍ از يُوواف اصووهي ذخوويرِ كووراٌ يغُاطيووطي
ضٓى ييترَح – تّ آضاَي يي غٕا رٔ يوع ٔضويهّ
يغُاطيطي چيس ضثط كورا يوا چويس را پواد كورا ٔ
يطير يرياٌ يغُاطيطي ذخيرِ غحِ رٔ اضهگاِ توا
ضالْا د ظ خٕاْح غح.
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َٕار كاضت ار يقايطّ تا ْوارا
ايطع

ركٕرا از يع پايگاِ اااِ يوا رَو ْوا يوع فايوم توصٕير GIF
تاغح ،تايت ْا يًكٍ اضت تّ صٕرت كح اضكي ذخويرِ غوَٕح.
يع فايم تحٌٔ تٕيّ توّ يذهوٕا آٌ رغوهّ ا از تايوت ْاضوت.
ٔ هي كّ ترَايّ ار دال ايرا َياز تّ فايهي ااراْ ،اراايوطع
تّ ضراغ تايتْا خٕا ييرٔا ٔ آٌْا را تّ  CPUييفرضهح.

ايازِ تحْيح َگاْي توّ ت وأت ْوا عييًوي كوّ تيوٍ
َٕارْا كاضت ٔ ْارا ايطعْا ٔيٕا اارا تيُحازيى:

أ رٔظ ترا

ضُجيحٌ كارآيي ْاراايطع ٔيٕا اارا:

خففسع سداديس -ضوورعت اااِ ت ووحاا تايووت ْايووي
اضت كّ ْاراايطع ييتٕاَح ار يع ثاَيّ توّ
پراازَحِ ت رضهح .ضرعت ي ًٕل تيٍ  9تا 01
يگاتايت ار ثاَيّ ييتاغح.

يااِ ضثط يغُاطيطي رٔ َٕار كاضت رٔ يوع َوٕار
پالضهيكي تاريع پٕغاَحِ غحِ اضوت .ار ْوارا
ايطع يااِ ضثط يغُاطيطي ايطع غيػّ ا
يا آنٕييُيٕيي توطيار ا يوط طثقوّ تُوح غوحِ
اضت  .ضپص صو ذّ ْوارا ايوطع توطاٌ آيُوّ
صيقم اااِ ييغٕا.
ترا اضهرضي تّ اطالعات خاصي رٔ َٕار تايوح آٌ
را يهٕ ٔ عقة تثريح .ار يوع َوٕار تهُوح ،ايوٍ كوار
يًكٍ اضت چُح ا يقّا طٕل تكػح .ار ْوارا
ايطع ْا غًا تقريثا تالفاصهّ يي تٕاَيح توّ ْور
ي ُا
َقطّا از ضطخ آٌ اضهرضي پيحا كُيح.
ار َٕار گرااٌ كاضتْ ،ح ضثط/پاع يطهقيًا تا َٕار
تًاش پيحا يي كُح .ار ْوارا ايوطع ْوح ضوثط/
پاع رٔ ايطع پرٔاز ييكُح ٔ ْيچ ٔ ت تا آٌ
تًاش پيحا ًَيكُح.

صفحو 2

خسع سجستجُ -ضرعت يطهجٕ فاصهّ زياَوي
تيٍ تقاضا  ٔ CPUرضيحٌ أنيٍ تايوت يوٕرا
َير تّ  CPUييتاغح .زياٌ ي ًٕل تيٍ  01تا
 01ييهيثاَيّ ييتاغح.

فاكهٕر يٓى ايگر گُجايع ْاراايطع يي تاغح كوّ توّ
ت حاا تايتْايي اضت كّ اار اضت ار خٕا ذخيرِ كُح.

داممسٌازدديسك:سبُزدسانكتسَويكی

َووٕار تووا ضوورعهي تقريثووا ي وواال  0ايُووچ /ثاَيووّ رٔ
تٓهريٍ راِ ترا فًٓيحٌ طرز كار ْاراايطع ايٍ اضوت
َٕارگرااٌ دركت يي كُوح .صو ذّ ْوارا ايوطع
يي تٕاَح تا ضرعهي تقريثا ي واال  0111ايُوچ  /كّ َگاْي تّ ااخم آٌ تيُحازيى ( تٕيوّ ااغوهّ تاغويح كوّ بفاشس
كسدنسٌازدديسكسبًسوابُديسآنسمىجسسميسشفُدس ،ار َهيجوّ
ثاَيّ ار زير ْح تيرخح.
اطالعات رٔ ْوارا ايوطع ار يقايوطّ توا َٕارْوا
كاضووت رٔ يذووحٔاِ يغُاطيووطي ا تووطيار
تطيار كٕچع ذخيرِ ييغَٕح .اَحازِ ايٍ َٕادي
تٕضط ا وت صو ذّ ٔ ضورعت اضوهگاِ يًكوٍ
ييغٕا.

تّ خاطر ايٍ ت أتْا ،يع ْارا ايطع يحرٌ اار اضوت
يقااير يهذير كُُحِ ا از اطالعات را ار فواا كٕچكوي ذخويرِ
كُحًْ .يُيٍ ْارا ايطع ييتٕاَح تّ ْر طًهي از اطالعوات
خٕا ار تاع كٕچكي از ثاَيّ اضهرضي پيحا كُح.

گُجايع ٔ كارايي

ايٍ كار را ار خاَّ اَجاو َحْيح يگر ايٍكّ يع ْارا از كار افهوااِ
ااغهّ تاغيح).
تصٕير زير يع ْاراايطع ي ًٕني را َػاٌ يياْح:

يع اضهگاِ كايپيٕتر خاَگي ي ًوٕال ْوارا ايوطكي توا
گُجايػي تيٍ  01تا  01گيگاتايت اارا .اطالعات ار انة فايفمس
رٔ ايطع ذخيرِ ييغَٕح .اگر تإاْيى فايم را تّ ضااِ تريٍ
غووكم يًكووٍ ت ري و كُيووى تايووح تگووٕييى فايووم يجًٕعووّ ا از
تايتْاضت كّ َاو يػاصي تّ آٌ اااِايى .اگر فايم يا يهُوي
يووا يجًٕعووّ ا از كاراكهرْووا ،راًُْووا يووع ترَايووّ كووارترا ،

اب تاال يع ي ثّ يٓر ٔ يٕو غحِ آنٕييُيٕيي اضت كّ
تّ يع طورف آٌ كُهرنرْوا انكهرَٔيكوي ضوًيًّ غوحِ اضوت.
ط ووات انكهرَٔيكووي يكوواَيسو خٕاَووحٌَٕ/غووهٍ ٔ يٕتووٕر كووّ
ص ذات را تّ گوراظ ار يوي آٔرا را كُوهرل يوي كُوحًْ .يُيوٍ
َٕادووي يغُاطيووطي رٔ ْاراايووطع را تووّ صووٕرت تايووت ار
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يي آٔرَح (خٕاَوحٌ) ٔ تايوت ْوا را توّ َٕادوي يغُاطيوطي
تريي گرااَُح (َٕغوهٍ) .تًواو ايوٍ ط وات رٔ يوع توٕرا
كٕچع ضٕار غحِاَح كّ از تقيّ ارايٕ يحا ييتاغح:

صفحو 8

ار تصٕير ييتٕاَيح:

صحذات را تثُيح كّ تّ طٕر ي ًٕل ٔ هي ارايوٕ ار دوال
كووار اضووت تووا ضوورعهي تيووٍ  0011تووا rpm 0011
يي چرخُح .ايٍ ص ذات حرت تذًم غوگ ت اَگويس
اارَح ٔ ضطخ آٌْا يثم آيُّ صيقم خٕراِ اضوت (توّ
طٕر كّ يي تٕاَيح تصٕير عكواش را رٔ آٌ تثُيوح...
تّ آضاَي ًَيتٕاٌ از ايٍ آيُّ فرار كرا!).

دامم سٌازدديفسكس  :سشيفس سبفُزد س فًس
يصيسقسازسگسفتًساخ ؟
زير تٕرا ،اتصاالت يٕتٕر كّ ص ذات را تّ چرخع
كوّ توّ خٕتوي فيهوهر غوحِ
ار يي آٔراًْ ،يُيوٍ يُ و
اضت كّ فػار ارٌٔ ٔ تيرٌٔ را تراتر َگّ يياارا رار اارا:

باشَيي را تيُيح كّ ْح خٕاَحٌَٕ/غوهٍ را َگوّ يوي اارا ٔ
تٕضط اضهگاْي كّ ار گٕغّ ضًت چو تواال ورار
اارا كُهرل ييغٕا .تازٔ اار اضت ْح را از يركوس توّ
نثّ ارايٕ دركت اْح .يكاَيسو تازٔ ٔ دركت آٌ توطيار
ضثع ٔ ضري اضت .تازٔ ْارا ايطع يي تٕاَوح 91
يرتثّ ار ثاَيّ از يركس تّ نثّ ارايوٕ ٔ تورعكص دركوت
كُح – تًاغا كراٌ آٌ تطيار يهذير كُُحِ اضت!

دامفففم سٌازدديفففسكس :سصفففحذات سَس
ٌدٌا
تّ يُيٕر افسايع يقحار اطالعوات ذخويرِ غوحِ ار
ْاراايطع ،تيػهر ْاراايطعْا دوأ چُوحيٍ صو ذّ
يي تاغُح .ارايٕ كّ ار عكص يوػاْحِ يوي كُيوح ضوّ
ص ذّ ٔ غع ْح خٕاَحٌَٕ/غهٍ اارا:

ترااغهٍ ضرپٕظ ارايٕ ،ارٌٔ تطيار ضااِ ار عيٍ
دال تطيار ا يط آٌ را آغكار ييكُح:

صفحو 4
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اضت .ضكهٕر غايم ت وحاا يػاوصي تايوت اضوت – تورا
يثال 090 ،يا  .900چُحيٍ ضوكهٕر توططّ توّ ْاراايوطع ٔ
يكاَيسيي كّ تازْٔا ْاراايطع را دركت يوي اْوح
ضيطهى عايم كايپيٕتر ،تػكيم يع كالختس يياُْح.
تايوح توّ طوٕر وير اتوم توصٕر ضوري ٔ ا يوط تاغوح .ايووٍ
رَٔح فسم سكسدنسخطخسپاييهسيا ًْواٌ Low level
اضهگاِ يي تٕاَح طٕر ضاخهّ غٕا كّ از يع يٕتٕر خطي تا
 ،Formatرٔ ص ذات ْاراايطع ترد ْوا ٔ ضوكهٕر ْوا را توّ
ضرعت تاال اضه ااِ كُح:
ٔيٕا يي آٔرا .ايٍ رَٔح ارايٕ را تورا َگوّ ااغوهٍ يجًٕعوّ
تايتْا آيااِ ييكُح.
فسم سكسدنسخطخسبات يا ًْاٌ چيسی ّ ار ٔيُحٔز
تذت عُٕاٌ فريت ( )Formatيوی غُاضويى ضواخهار ذخويرِ
فايم َيير يوحٔل  file-allocationيوا  NTFSرا رٔ ضوكهٕر ْوا
يي َٕيطح .ايٍ رَٔوح ْاراايوطع را تورا َگوّ اار فايوم ْوا
آيااِ ييكُح.

تووطيار از ارايْٕووا از رٔظ voice coilاضووه ااِ
يي كُُح – تورا دركوت اااٌ ياورٔس اضوپيكرْا اضوهگاِ
صٕتي َيس از تكُيع يػاتٓي اضه ااِ ييغٕا.

ذميسيسكسدنساطالعات
اااِْا رٔ ضطخ ص ذات ار خكتُزْا ٔ تفس سْوا (
 )trackذخيرِ ييغَٕح .تردْا أاير يهذحانًركس ٔ ضوكهٕرْا
ترظ ْا كًاَي غكهي رٔ ترد ْوا ْوطهُح وّ ار توصٕير
يقاتم ترد تا رَ زرا ٔ ضكهٕر تا رَ آتي َوػاٌ اااِ غوحِ

خؤاتتسمُدسزاساشسطسيقسپس
زاسدزسٌميهسمبسوامًسدزياف سکىيد.

سانکتسَويکسباسماسدزسميانسبگرازيدستاسپاخخسآوفٍفاس

ٌمچىيهسشماسمیستُاويدسمقاتتسَسمطانبسمُدسزاسدزسقانبسيکسفايمسWordسبفً سپسف س
انکتسَويکسدفتسسآمازسَسفىاَزیساطالعاتسازخالسوماييدستاسپسساشسبسزخیسباسوا سمفُد سشفمفا سدزس
ايهسمبسوامًسدزجسشُد.

تٓيّ غحِ ار افهر آيار ٔ فُأری اطالعات
تا ًْکاری غر ت گطهرظ فُأری اطالعات ٔ ارتثاطات خأريياَّ

َگارظ ٔ يػأرِ عهًی :ادطاٌ رياضی اص ٓاَی
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