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گیری از نفوذ هرگاه در یك مبحث مربوط به کامپیوتر صحبت از امنیت به میان می آید، بسیاری به فکر جلو
.ویروس ها و تروجان ها، مقابله با حمالت فیشینگ و محافظت های نرم افزاری می افتند

م و اما هر مقدار که برای داشتن آنتی ویروس قوی و به روز، فایروال قدرتمند، رمزهای عبور قرص و محک
اتاق رِمی تواند دیا یك عامل نفوذی و یا یك بد خواه برنامه های نرم افزاری هزینه کنید، باز هم یك سارق 

!دبدزدا را باز کرده و از اطالعات شما کپی برداری کرده و یا سیستم های شما رمحل کارتانکامپیوتر و یا 

 .استامنیت فیزیکی که پایه ی هر برنامه و طرح حفاظتی، جرات گفت می توان به 

ای امنیتی شرکت قفل و بند درستی نداشته باشد و یا کلید آن در اختیار همه باشد، خرید برنامه هاگر درِ
.کرددردی را دوا نخواهد هم پیشرفته 



مراقب کلیدهايتان باشید  

ز همین ان قرار دارد، ولی با این وجود هنوامروزه ابزارهای امنیتی و حفاظتی بسیار پیشرفته ای در اختیار کاربر
.  کوچك، حفره ی امنیتی بزرگی محسوب می شوندکلیدهاي فلزي 

. نیاز دارندکلیددن به یا محل کار شما تعداد زیادی در و قفل دارد و همه ی آنها برای باز شخانه 



:سوال 

 آیا همه ی افرادی را که این کلیدها را در اختیار دارند می شناسید؟

 آیا می دانید که آنها چند کپی از کلیدهای شان دارند؟

؟می شوندبسته مطمئن هستید که درهای ورودی به اندازه ی کافی ایمن هستند و به خوبی



 ا ساده رکلید گم شدهمراقب باشید که کلیدها دست چه کسانی هستند و هیچ گاه موضوع یك همیشه
.نگیرید

 برای آن محل بود قفل جديد با کم شدن هر کلید هم بهتر است به فکر استفاده از.



 هم ایده  ( که به جای دندانه سوراخ هایی بر روی خود دارند)استفاده از کلیدهای چهار پهلو و کلیدهای موسوم به کامپیوتری
.ی خوبی به نظر می رسد 

 برای درهای ورودی اصلی استفاده کنیدقفل هاي مطمئن داخلي از

باشدفلزي بهتر است که در ورودی شرکت یا خانه .
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