
:ارائه کننده
کهکشان شرق  فیصل کریمی،  استاد ژورنالیزم دانشگاه  

(Threat or Danger of IT expansions)
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کشدٌ ایجاد مختلف صىایع بشای  کٍ امکاواتی 
 اعتماد است، ضذٌ بٍ بطش يابستگی باعث است،

 دس اضتباٌ ي وابًدی تاثیش خطش ، بٍ باال يابستگی ي
.است دادٌ افضایص سا اطالعات

ٍی محاسبٍ پًلُا، اضتباٌ اوتقال مثال، طًس ب 
 مطکالت َمچىیه ي سًدَا ي حسابُا وادسست

 کٍ است مطکالتی جملٍ اص خًدپشداص دستگاَُای
.َستىذ مًاجٍ آن با باوکُا



Lecturer: Faisal Karimi 4

دس اطالعات بٍ مشاتب بیطتش  (Mistake)تاثیش اضتباٌ
اطالعات  (Failure)اص تاثیش وابًدی یا اص دست سفته

.است

، یک (Failure)وابًدی یا اص دست سفته اطالعات
.اضتباٌ سایج ي عمًمی است



5Lecturer: Faisal Karimi 

  اعتماد ي کىىذٌ مصشف سضایت کاَص ضمه مطکالت ایه

.ضًد می ویض بالقًٌ مطکالت ایجاد باعث ،IT بٍ وسبت عمًمی

  بشداسی بُشٌ َىگام بایست، می مطکالت ایه با مباسصٌ بشای 

IT)اطالعات فىايسی ی بستٍ یک اص Package)، طشحی 

Back)پطتیباوی بشای up Plan) دست اص صًست دس تا باضذ  

 فًسا بتًان اطالعات دس (Mistake)اضتباٌ یا (Failure)سفته

.ومًد حل سا مطکل تاخیش بذين ي



حمله ی اطالعاتی خطری بسرگ، برای سرمایه ای 
.مهم چون اطالعات است

ایه حمالت، ایه روزها به وفور دیده می شود و در 
.بسا موارد خطرواک تر از سایر حمالت است
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(Hackers)وفًرگشان اطالعات–1

(Viruses)يیشيس َا–2

& Information)دصدی اطالعات ي دادٌ َا–3 Data theft)

(Releasing information)آصاد کشدن اطالعات–4

مثال يقتی ضشکتی بشای ضعیف کشدن سقیب خًد، اطالعاتص سا      
.دصدیذٌ ي آن سا بشای مطتشیان فاش می ومایذ

(Filtered released Information)فیلتش کشدن اطالعات–5

.ماوىذ آصاد کشدن اطالعات ي با َمان َذف صًست می گیشد     
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  اطالعاتی ی ،حملٍ IT بٍ صىایع تًجٍ قابل يابستگی علت ٍب
  ابضاسی عىًان بٍ تًان می سا IT البتٍ داسد، صیادی اَمیت

.گشفت وظش دس ضوی اطالعاتی حمالت با مباسصٌ بشای

  ما بٍ ي کىذ می بیىی پیص سا اطالعاتی حملٍ ،IT مثال طًس بٍ
  ساٌ ي پزیشد می صًست طشیقی چٍ اص حملٍ کٍ گًیذ می

.چیست آن با مقابلٍ
IT ، َا يیشيس ضذ(Antivirus) متفايت َای تکىیک ي  

.بشد می کاس بٍ اطالعاتی حمالت با مقابلٍ بشای سا امىیتی
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تشکر از توجه تان
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