تیاًیِ حفؼ حشین شخظی
ّذف اص اسائِ ایي تیاًیِ تیاًیِ آگاُ ساصی کاستشاى ٍ تاال تشدى سغح اػتواد ٍ اعویٌاى ایشاى دس خظَص ًَع ٍ ًحَُ
استفادُ اص اعالػاتی است کِ اص کاستشاى تِ ٌّگام تاصدیذ اص سایت ّا ٍ هشاجؼِ جْت ّشگًَِ خذهات تش خظ دس
ساهاًِ ّای تخظظی تحت ًظش ساصهاى هلی استاًذاسد دسیافت هی گشدد .اص جولِ ایي خذهات هی تَاى تِ تذٍیي
استاًذاسد هلی ،هشاسکت دس تذٍیي استاًذاسدّای تیيالوللی ،اسصیاتی کیفیت ،اًذاصُشٌاسی ،اٍصاى ٍ هقیاسّا،
تائیذ طالحیت ،هذیشیت تاصسسی آساًسَسً ،ظاست تش ٍسایل تفشیحیً ،ظاست تش استاًذاسد ّای جایگاُ
ً ٍ CNGظاست تش اجشای استاًذاسد اشاسُ کشد.
تِ لحاػ قاًًَی تش اساس هادُ  7تظَیة ًاهِ شواسُ  2217211شَسای ػالی اداسی تحت ػٌَاى" حق حفؼ ٍ
سػایت حشین خظَطی ّوِ افشاد" ،ایي ساصهاى خَد سا هلضم تِ سػایت حشین خظَطی ّوِ افشاد ٍ کاستشاى
سایتّا ٍ ساهاًِّای تحت ًظش ساصهاى هیداًذ .کِ شاهل هَاسد صیش است:


اعالػات دسیافتی اص کاستشاى ػوَهاً شاهل هَاسدی اص قثیل شواسُ تواس ،کذ هلی ،آدسس پست
الکتشًٍیکی هیتاشذ کِ طشفاً جْت سٍاىساصی اهَس ٍ تشخیض هَاسد غیش
هؼوَل ( )Anomalyاست.



هیضاى اعالػات دسیافتی اص کاستشاى دس حذی است کِ تشای اسائِ خذهات هشتَعِ تِ ًحَ
هغلَب ،کفایت کٌذ.



اعالػات دسیافتی دس اختیاس ّیچ اسگاى یا ًْاد دیگشی قشاس ًویگیشد.



جْت دسیافت اعالػات کاستشاى اص فٌاٍسیّای ًَیي استفادُ هیگشدد .تِعَس هثال دس تشخی اص
ساهاًِ ّا اص تَکي ٍ اهضای دیجیتال جْت احشاص َّیت افشاد استفادُ هیشَد.



ایي ساصهاى اص تجْیضات سختافضاسی ٍ ًشمافضاسی پیششفتِ جْت جلَگیشی اص ًفَر ًشمافضاسّای
هخشب ٍ شٌاسایی ٍ ّوچٌیي ّکشّا استفادُ هیکٌذ.



هحل قشاسگیشی دادُّا دس هشاکض دادُ ) (Data Centerداخل کشَس هیتاشذ ٍ اص عشیق
الگَسیتنّای پیششفتِ سهضًگاسی دادُ ،کذگزاسی هیشَد.



اعالػات دسیافتی طشفاً دس اختیاس هتَلیاى هشتَط تِ دسخَاست کاستشاى قشاس هیگیشد .کِ ایي
هتَلیاى هَسد تائیذ ساصهاى هیتاشٌذ.



پیًَذّایی کِ دس سایتّا ٍ ساهاًِّای تحت ًظش ساصهاى قشاسگشفتِ است ،هشتَط تِ سایتّایی
است کِ تاتغ قَاًیي ٍ هقشسات جوَْسی اسالهی ایشاى هیتاشذ.



اطَل هحشهاًگی دس هَسد اعالػات شخظی کاستشاى کاهالً سػایت شذُ ٍ اص ایي اعالػات تِ
تْتشیي شکل هحافظت هیشَد.

الصم است تا کاستشاى دس ٌّگام هشاجؼِ تِ ساهاًِ ّا ٍ سایت ّای تحت ًظش ساصهاى ّشذاسّای اهٌیتیی سا سػاییت
کٌٌذ .دس غیش ایي طَست ػَاقة ًاشی اص ػذم سػایت ًکات اهٌیتی تٌْا تش ػْذُ کیاستش هییتاشیذ .تشخیی اص اییي
ّشذاسّا شاهل هَاسدی هاًٌذ تغییش سهض ػثَس دس یی

تیاصُ صهیاًی هشیخض ،ثثیت اعالػیات هْین دٍس اص دییذ

دیگشاى ،تِسٍصسساًی ًشمافضاسّای آًتیٍیشٍس ٍ دیَاس آتش ) (Fire Wallدس کاهپیَتشی کیِ اص آى تیشای ٍسٍد ٍ
دستشسی تِ اعالػات استفادُ هیشَد.

