خربنامو امنيت رايانو ای
کميتو امداد امام مخينی(ره)
عال أل ،ؽًاسِ ْدذْى

َيًّ أل دی ْؾتاد ٔ ؽؼ

دفتش آياس ٔ فُأسی اعالػات
خةزَايّ حاضز در ادايّ رَٔذ شًارِ ْای دٔاسدْى ٔ چٓاردْى ،کّ در آَٓا بّ ترزتر را برا
يٕضٕعات ْاردديسک ٔ  CPUبّ يةحث سخت افشار ٔرٔد کزديى ،بّ يعزفی يکی ديگز اس قطعرات
اصهی راياَّ بّ َاو بزد اصهی (  )Main Boardيا با َاو يتذأل ديگز آٌ يادربٕرد ( )Mother Board
اختصاص دادِ شذِ است.
يطابق رَٔذ يعًٕل در بحث سخت افشار ايٍ خةزَايّ تالش شذِ اسرت ترا حرذ ايرکراٌ
يطانا بّ سباٌ سادِ ٔ قابم فٓى بزای ًّْ ٔ بز يةُای إَاعی اس قطعات کّ بّ طٕر يعرًرٕل در
راياَّ ْای فعهی يٕجٕدَذ ب اٌ شٕد ٔ با ايٍ ٔجٕد يطانا خةزَايّ بزای افزاد با تجزبّ َ ش حأی
َکات ٔ يطانا جذيذی باشذ.
شًا َ ش يی تٕاَ ذ َ اسْای خٕد را جٓت طزح ٔ پاسخ ٔ يا يطانا ٔ يقاالت خٕد را جٓت
درج با َاو خٕد در ايٍ خةزَايّ با ارسال بّ دفتز آيار ٔ فُأری اطالعات يزکش با يا در ي اٌ بگذاريذ.

اگش تا تّ حال  caseكايپيٕتشي سا تاص كشدِ
تاؽيذ ،لغؼّ اي دس آٌ ديذِ ايذ كّ ًّْ لغؼات ديگش
تٕعظ آٌ تّ يكذيگش يتصم ؽذِ اَذ – يادستٕسد .يادس
تٕسد تّ اخضاي كايپيٕتش ؽًا اخاصِ يي دْذ كّ تشق
دسيافت كُُذ ٔ تا يكذيگش استثاط تشلشاس كُُذ.
يادستٕسدْا دس تيغت عال گزؽتّ يغيش
عٕالَي اي سا عي كشدِ اَذ .أنيٍ يادستٕسدْا لغؼات
ٔالؼي كًي سا َگّ يي داؽتُذ .أنيٍ يادستٕسد
كايپيٕتشْاي  IBMفمظ يك پشداصَذِ ٔ چُذيٍ slot
داؽتُذ .كاستشاٌ تدٓيضاتي َظيش كُتشنشْاي فالپي
دسايٕ ٔ حافظّ سا دس ْslotا َصة ييكشدَذ.

تصٕيش -1يادس تٕسد IBM 5150كّ تمشيثا يتؼهك تّ
عال  )1631( 1891يی تاؽذ.

ايشٔصِ تّ عٕس ٔيژِ اي تُٕع ٔعيؼي دس ايكاَات
داخهي يادستٕسدْا خٕدًَايي يي كُذ كّ تاثيش
يغتميًي تش لاتهيت ْاي كايپيٕتش ٔ ايكاٌ upgrade
كشدٌ آٌْا داسد .دس ايٍ يمانَّ ،گاْي كّ اخضاء اصهي
يادستٕسد خٕاْيى اَذاخت .عپظ  5يٕسدي سا كّ تّ
عٕس دساياتيكي سٔي كاسْايي كّ كايپيٕتش يي تٕاَذ
اَداو تذْذ ،اثش يي گزاسد اص َضديك تشسعي خٕاْيى
كشد.

يادستٕسدْا :تصٕيش تضسگ
يادستٕسد تّ خٕدي خٕد غيش لاتم اعتفادِ
اعت ايا كايپيٕتش تايذ يكي اص آٌْا داؽتّ تاؽذ تا كاس
كُذ .كاس اصهي ياسدتٕسدْا َگّ داؽتٍ تشاؽّ
ييكشٔپشٔعغٕس ٔ فشاْى كشدٌ استثاط ديگش اخضا تا ايٍ
تشاؽّ يي تاؽذًْ .چُيٍ ْش چيضي كّ تاػث كاس
كشدٌ كايپيٕتش يا تاال تشدٌ كاسايي آٌ يي ؽٕد ،خضئي
اص يادستٕسد اعت يا اص عشيك يكي اص ْslotا يا پٕست ْا
تّ آٌ يتصم ؽذِ اعت.

ؽكم ٔ عشذ تُذي يادستٕسد form factor
َاييذِ ييؽٕد Form factor .سٔي خاي اخضاء يُفشد ٔ
ؽكم  caseاثش يي گزاسد .چُذيٍ form factor
يخصٕؿ ٔخٕد داسد كّ تيؾتش يادستٕسدْاي  pcاص آٌْا
اعتفادِ يي كُُذ دس َتيدّ ًّْ آٌ ْا يي تٕاَُذ دس
ْcaseاي اعتاَذاسد خا تگيشَذ .تشاي يمايغّ اي تيٍ
ْform factorاي لذيًي ٔ خذيذ يي تٕاَيذ تّ عايت
 www.Motherboards.orgيشاخغ كُيذ.
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 Form factorفمظ يكي اص تيؾًاس اعتاَذاسدْايي اعت
كّ دس يٕسد يادستٕسد تّ كاس يي سٔد .تؼضي اص ديگش اعتاَذاسدْا
ػثاستُذ اص:
سٕكت ي كزٔپزٔسسٕر تؼييٍ يي كُذ كّ يادس تٕسد اص چّ
يذل  cpuاي اعتفادِ ييكُذ.
چ پست( )Chipsetيكي اص اخضاء عيغتى يُغمي يادستٕسد
اعت ٔ يؼًٕال اص دٔ لغًت تؾكيم ؽذِ
اعت( northbridge:پم ؽًاني) ٔ ( southbridgeپم
خُٕتي) .ايٍ دٔ پم  CPUسا تّ ديگش اخضاء كايپيٕتش يتصم
ييكُُذ.
Basic
Input/Output
)System)BIOS
تزاشّ
اتتذاييتشيٍ اػًال كايپيٕتش سا كُتشل ييكُذ ٔ ْش دفؼّ كّ
كايپيٕتش سا سٔؽٍ يي كُيذ خٕدػ سا تغت يي كُذ.
تؼضي عيغتى ْا  BIOSدٔ ٔاحذي داسَذ كّ اگش يكي
خشاب ؽذ يا اگش خغايي ُْگاو تّ سٔص سعاَي آٌ سخ داد،
 back upاي اص اعالػات سٔي  BIOSيٕخٕد تاؽذ.

صفحو 2

عٕكتْا ٔ ْCPUا
ٔلتي تيؾتش يشدو ساخغ تّ عشػت كايپيٕتش ٔ كاسايي آٌ
صحثت يي كُُذ أنيٍ چيضي كّ تّ رٍْ ؽاٌ يي سعذ CPU
اعتْ .ش چّ عشػت  CPUتاالتش تشٔد ،عشػت كايپيٕتش تا خايي
كّ فكشػ سا تكُيذ تاال يي سٔد .دس أنيٍ ْPCا ًّْ
پشٔعغٕسْا يدًٕػّ ْpinاي يؾاتٓي تّ َاو Pin Grid
) Array (PGAداؽتُذ كّ  CPUسا تّ يادستٕسد يتصم يي كشد.
ايٍ ْpinا دس عٕكتي تّ َاو سٕكت  7خاي يي گيشَذ .ايٍ
تذاٌ يؼُاعت كّ ْش پشٔعغٕسي سٔي ْش يادستٕسدي عٕاس
ييؽذ.

تزاشّ سياٌ سُج بالدرَگ ( )real time clockتشاؽّ اي
اعت كّ تا تاتشي كاس يي كُذ ٔ  settingsاتتذايي ٔ صياٌ
عيغتى سا َگّداسي ييكُذ.
ؽكاف ْا ( ٔ )slotپٕست ْايي كّ سٔي يادستٕسد ٔخٕد
داسَذ ؽايم يٕاسد صيش ييؽَٕذ:








Peripheral Component Interconnect
) -)PCIاتصال كاست ْاي ٔيذيٕ ،صذا ٔ video
ًْ ،captureچُيٍ كاستْاي ؽثكّ.

تصٕيش -6يادستٕسدي تا عٕكت 547

ايشٔصِ تا ٔخٕدي كّ كاسخاَّ ْاي عاصَذِ َ CPUظيش
ايُتم ٔ  AMDاص إَاع يختهفي اص ْPGAا اعتفادِ يي كُُذ،
ْ -)AGP) Accelerated Graphics Portيچ كذاو اص آٌْا دس عٕكت 5خا ًَيگيشَذ .تّ ًْاٌ اَذاصِ كّ
يخصٕؿ كاستْاي گشافيک.
ييكشٔپشٔعغٕسْا پيؾشفتّ يي ؽذَذ ،احتياج تّ ْpinاي
خيهي تيؾتشي پيذا يي كشدَذْ ،ى تشاي اعتفادِ اص ايكاَات
 -)IDE) Integrated Drive Electronicsساتظ
خذيذْ ،ى تشاي تٓيّ تشق تيؾتش تشاي تشاؽّ.
ْاسد ديغك.
 )USB( Universal Serial Busيا – Firewire
تشاي اتصال دعتگاِْاي خاَثي.
ؽكافْاي حافظّ.

ًْچُيٍ تؼضي يادستٕسدْا ؽايم تكُٕنٕژيْاي خذيذتش
ييؽَٕذ:
كُتشنشْاي )RAID) Redundant Array of Independent Discs
تّ كايپيٕتش اخاصِ يي دُْذ كّ چُذيٍ دسايٕ سا تّ ػُٕاٌ يك
دسايٕ تؾُاعذ.
 PCI Expressيك پشٔتكم خذيذتش اعت كّ تيؾتش ؽثيّ ؽثكّ
ػًم يي كُذ تا يك PCI Express .busيي تٕاَذ َياص تّ
پٕستْاي ديگش َظيش  AGPسا اص تيٍ تثشد.

تصٕيش -4يادستٕسدي تا عٕكت 868

عٕكت ْاي يتذأل اغهة تا تؼذاد ْpinاي َ PGAاو
گزاسي يي ؽَٕذ .عٕكت ْايي كّ يؼًٕال يٕسد اعتفادِ لشاس
تؼضي يادستٕسدْا كاست صذا ،ؽثكّٔ ،يذيٕ يا ديگش ٔعايم ييگيشَذ ػثاستُذ اص:
خاَثي سا تّ صٕست  on-boardسٔي خٕد داسَذ ٔ ديگش
سٕكت  -874تشاي پشٔعغٕسْاي پُتيٕو لذيًي
َياصي تّ اتصال ايٍ كاستْا سٔي يادستٕسد َيغت.
ٔ عهشٌٔ.
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سٕكت  -758تشاي پشٔعغٕسْاي Sempron
ٔ تؼضي پشٔعغٕسْاي  Athlonكّ ْش
دٔ عاخت ؽشكتي  AMDييتاؽُذ.

صفحو 8

ًْ Northbridgeچُيٍ خٕدػ سا تّ  AGPيا PCI Express
 ٔ busحافظّ يتصم ييكُذ.

سٕكت  -939تشاي پشٔعغٕسْاي خذيذتش ٔ
عشيغتش .Athlon
سٕكت  -Aتشاي پشٔعغٕسْاي لذيًي
.Athlon
خذيذتشيٍ ْCPUاي ايُتم اصال َPGAذاسَذ .تهكّ تّ
خاي آٌ  LGAداسَذ كّ تّ َاو عٕكت ْTى ؽُاختّ
يي ؽٕدLGA .يخفف Land Grid Arrayاعت .فشق LGA
ٔ PGAدس ايٍ اعت كّ دس ْpin ،LGAا دس ٔالغ لغًتي اص
عٕكت ْغتُذ َّ .CPU
تصٕيشsouthbridge ٔnorthbridge -6

 Southbridgeاص  northbridgeكُذتش اعت ٔ
اعالػات  CPUپيؼ اص ايٍ كّ تّ  southbridgeدعتشعي
پيذا كُُذ تايذ اص  northbridgeػثٕس كُُذ .تميّ ْbusا
 southbridgeسا تّ  ،PCI busپٕستْاي  ٔ USBتّ  IDEيا تّ
اتصاالت ْاسد ديغك  SATAيتصم ييكُُذ.

تصٕيش -7يادستٕسدي تا عٕكت LGA755

اَتخاب CPU ٔchipsetدس كُاس ْى صٕست يي گيشد
چشا كّ كاسخاَّ ْا ْchipsetا سا تشاي كاس كشدٌ تا ْCPUاي
تّ خصٕصي تٓيُّ ٔ تُظيى ييكُُذchipset .يكي اص اخضاء
پيچيذِ يادستٕسد اعت دس َتيدّ خا تّ خا يا upgrade
ًَي ؽٕد .ايٍ حشف تذيٍ يؼُا اعت كّ َّ تُٓا عٕكت
يادستٕسد تايذ تا CPUيتُاعة تاؽذchipset ،يادستٕسد َيض
تايذ تتٕاَذ تّ تٓتشيٍ ؽكم يًكٍ تا CPUكاس كُذ.

ْش كغي كّ لثال تصًيى خٕد سا دس يٕسد َٕع
CPUاي كّ يي خٕاْذ تخشد گشفتّ اعت ،تايذ يادستٕسدي
اَتخاب كُذ كّ يُغثك تا آٌ  CPUعاختّ ؽذِ تاؽذ .تشاي
يثال ،اگش يي خٕاْيذ اص يكي اص تشاؽّ ْاي چُذ ْغتّ اي
خذيذ ايُتم يا  AMDاعتفادِ كُيذ ،تايذ يادستٕسدي اَتخاب
كُيذ كّ عٕكت يُاعة ايٍ تشاؽّ ْا سا داؽتّ تاؽذ.
 CPUسٔي يادستٕسدي كّ  PGAاػ تا آٌ يُغثك َثاؽذ،
عٕاس ًَيؽٕد.

Chipset
 Chipsetچغثي اعت كّ پشداصَذِ سا تّ تميّ
يادستٕسد ٔ دس َتيدّ تّ تميّ كايپيٕتش يشتثظ يي كُذ .دس يك
chipset ،pcؽايم دٔ خضء يي ؽٕد – ٔ northbridge
 .southbridgeتًاو اخضاء يختهف كايپيٕتش اص عشيك chipset
تا CPUاستثاط تشلشاس ييكُذ.
Northbridgeاص عشيك  busخهٕيي ( )FSBيغتميًا
تّ پشداصَذِ يتصم يي ؽٕد .يك كُتشنش حافظّ سٔي
 northbridgeلشاس داسد كّ ايٍ ايكاٌ سا تشاي  CPUفشاْى
يي كُذ كّ دعتشعي عشيؼي تّ حافظّ داؽتّ تاؽذ.

تصٕيشCPU ،chipset -5سا تّ ديگش اخضاء كايپيٕتش يتصم ييكُذ

دس تخؼ تؼذ َگاْي تّ ْbusا خٕاْيى اَذاخت.
ْBusا  chipsetسا تّ ؽكاف ْاي تٕعؼّ ٔ پٕست ْا يتصم
ييكُُذ.

صفحو 4
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عشػت bus
 Busيذاسي اعت كّ لغًتي اص يادستٕسد سا تّ
لغًتي ديگش يتصم يي كُذ .تيؾتشيٍ ييضاٌ اعالػاتي كّ
busيي تٕاَذ دس يك صياٌ تّ كاس تثشد ،عشػت اَتمال اعالػات
اعت .عشػت  busكّ دس يثُاي يگاْشتض اَذاصِ گيشي
يي ؽٕد ،تّ ييضاٌ اعالػاتي كّ يي تٕاَذ اص busػثٕس كُذ
اؽاسِ ييكُذ (ؽکم صفحّ لثم سا يدذدًا تثيُيذ).
عشػت  busيؼًٕال تّ عشػت  busخهٕيي ( )FSBكّ
 CPUسا تّ  northbridgeيتصم يي كُذ ،اؽاسِ داسد .عشػت
 FSBيي تٕاَذ دس دايُّ  33 MHzتا تيؼ اص  911 MHzلشاس
گيشد .اص آٌ خايي كّ  CPUاص عشيك  northbridgeتّ كُتشنش
حافظّ دعتشعي پيذا يي كُذ ،عشػت  FSBيي تٕاَذ تّ عٕس
اعاعی سٔي كاسايي كايپيٕتش اثش تگزاسد.
تؼضي اص ديگش ْbusای يادستٕسد ػثاستُذ اص:

 PCI busؽكاف ْاي  PCIسا تّ southbridge
يتصم يي كُذ .دس تيؾتش عيغتى ْا
عشػت  66 ،PCI busيگاْشتض اعتPCI .
َExpressيض تا  PCIعاصگاس اعت كّ
تغياس عشيغ تش اص  PCI busاعت ايا ُْٕص تا
َشو افضاسْا ٔ عيغتى ػايم ْاي سايح
عاصگاس اعت .احتًال داسد كّ PCI Express
خاي ْbusاي  AGP ٔ PCIسا تگيشد.
ْشچّ عشػت تاط كايپيٕتش تيؾتش تاؽذ ،تّ ؽشط
آَکّ  RAM ٔ CPUتتٕاَُذ تا آٌ عشػت کاس کُُذ ،ساياَّ عشيغتش
كاس خٕاْذ كشد ايا يك تاط پش عشػت ًَي تٕاَذ عشػت پاييٍ
پشداصَذِ يا  chipsetسا خثشاٌ كُذ.

ديگش ايكاَات onboard

دس يادستٕسدْاي أنيّْ ،ش چيضي تّ خض پشداصَذِ سٔي
 Busپشتي  CPUسا تّ  level 1 cacheكّ تّ َاو
 cacheثإَيّ يا  cacheخاسخي َيض َاييذِ يك  cardلشاس داؽت كّ تّ يادستٕسد يتصم يي ؽذ .ايشٔصِ
يي ؽٕد ،يتصم يي كُذ .پشداصَذِ عشػت يادستٕسدْا ؽايم نٕاصو يتُٕػي تّ صٕست ْ onboardغتُذ
َظيش ٔ ،LANيذيٕ ،صذا ٔ كُتشنشْاي .RAID
 busپؾتي سا تؼييٍ ييكُذ.
 Busحافظّ northbridge ،سا تّ حافظّ يتصم
ييكُذ.
 IDEيا  southbridge ،ATA busسا تّ ديغك
دسايٕ يتصم ييكُذ.
 AGP Busكاست ٔيذيٕيي سا تّ حافظّ ٔ CPU
يتصم ييكُذ .عشػت  AGP busيؼًٕال 33
يگاْشتض اعت.

يادستٕسدْا تا يؾخصات پيؾشفتّ ٔ صياد ،تغياس يفيذ
ْغتُذ ٔ تّ ساحتي  installيي ؽَٕذ .يادستٕسدْايي ٔخٕد
داسَذ كّ ْش چيضي سا كّ الصو داؽتّ تاؽيذ تا يك كايپيٕتش
كايم يَٕتاژ كُيذ ،حتی خٕد  CPUسا سٔي خٕد داسَذ ٔ تُٓا
كاسي كّ تايذ اَداو تذْيذ ايٍ اعت كّ يادستٕسد سا دس case
َصة كُيذ ٔ يك ْاسد ديغك ،يك عي دي دسايٕ ٔ يك يُثغ
تغزيّ تّ آٌ اضافّ كُيذ .ؽًا يك كايپيٕتش كايم ٔ لاتم
ال
اعتفادِ سٔي يك تٕسد داسيذ کّ تشای تشخی اص کاستشدْا کاي ً
التصادی ٔ يُاعة اعت.

پزسشٓای خٕد را در ْز سي ُّ يزترةرب برا  ٔ ITرايراَرّ اس طرزيرق پسرت
انکتزَٔ ک يا َايّ بّ دفتز آيار ٔ فُأری اطالعات يزکش با يا در ي اٌ بگذاريذ تا پاسخ آَرٓرا را
در ًْ ٍ خةزَايّ دريافت کُ ذ.
ًْچُ ٍ در صٕرتی کّ عالقًُذ بّ ًْکاری با ايٍ خةزَايّ يی باش ذ ،يی ترٕاَر رذ
يقاالت ٔ يطانا خٕد را اعى اس تأن ف يا تزجًّ در قانا يک فايرم  Wordبرّ صرٕرت پسرت
انکتزَٔ ک يا بز رٔی  CDبّ دفتز آيار ٔ فُأری اطالعات ارسال ًَاي ذ تا پس اس بزرسی با َاو
خٕد شًا در ايٍ خةزَايّ درج شٕد.

تٓيّ ؽذِ دس دفتش آياس ٔ فُأسی اعالػات
تا ًْکاسی ؽشکت گغتشػ فُأسی اعالػات ٔ استثاعات خأسيياَّ

َگاسػ ٔ يؾأسِ ػهًی :احغاٌ سياضی اصفٓاَی

آدرس اينترنتی
http://www.Emdad.ir/security

