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 امنیت دیجی باربری 
 دیجی باربری: نویسنده ۱۳۹۹ اردیبهشت 1 ارسال شده در

 
 امنیت دیجی باربری: سر فصل های اصلی مقاله  

 
 امنیتدر دیجی باربری چگونه برقرار است؟ •
 Confidentialityمنیت ا •

 Integrity امنیت •

 Availability امینت •

 
 

 امنیت در دیجی باربری چگونه برقرار است؟

افزارهای  الخصوص نرمافزارهای ابری، علیهای متداول در مورد نرمیکی از نگرانی
باشد. این نگرانی بیشتر در مورد سرقت، سو استفاده ها میحسابداری ابری، امنیت آن 

ها، ترین اطالعات شرکتو از بین رفتن اطالعات است. چراکه اطالعات مالی از حیاتی 
 .دباشنها و مشاغل میسازمان 
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ها، سازمان و یا افراد مختلف درزمینه مشاغل کاری خود  با توجه به اینکه شرکت 
افزارهای حسابداری ابری را تهیه کنند از امنیت باالی آن اطمینان خاطر  خواهند نرم می

افزار دیجی  و یا آگاهی کامل ندارند. ما سعی داریم به چند مورد از مزایای امنیتی نرم
 .کنیمباربری اشاره 

 مخفف CIA باشد. مثلثای میدارای اهمیت ویژه CIA در امنیت اطالعات مثلث
Confidentiality،Integrity و Availability  باشد که به آن مثلث امنیت نیز میگویندمی. 

Confidentiality : 

Confidentiality  به اقداماتی میگویند که برای اطمینان از محرمانه بودن اطالعات انجام
د تا از دسترسی افراد متفرقه به اطالعات حساس جلوگیری شود. حتی گاهی نیاز شومی

افزار با توجه به اینکه ها برای افراد مجاز نیز محدود شوند. این نرماست که دسترسی
فرد و صورت منحصربهکه برای هر کاربر به password و username تنها با استفاده از

 باشد امکان اجازه و استفاده ازر در فضای ابری مییکتا و در دسترس خود آن کارب
هر شرکت   admin دهد و همچنینو اطالعات آن را می افزار حسابداری دیجی باربرینرم 

های مختلف با تواند برای هر کاربر دسترسیکند میافزار استفاده میو سازمان که از نرم 
 .های متفاوت را ایجاد نمایدمحدودیت 

Integrity : 

Integrity ها نباید تغییر کنند و باید اطمینان پیدا باشد. دادهها میدقت و اطمینان داده
ها تنها توسط  که دادهتغییر نیست ازآنجایی ها توسط افراد غیرمجاز قابل کنیم که داده

ی کارمندان شرکت دیجی ونقل قابلیت تغییر رادارند و حتکارکنان خود شرکت حمل 
گونه دسترسی به اطالعات افزار حسابداری، هیچعنوان تولیدکننده این نرمباربری به

باشد که تغییر و سرقت اطالعات میکننده عدمها را ندارند، تضمینها و سازمان شرکت
 .افزار استاین خود از مزیت این نرم 

Availability : 

Availability ها باید برای کاربران  ترس بودن است. اطالعات سازمان اطمینان از در دس
پذیری آن باال باشد اما برای کاربران غیرمجاز از عدم  آن در دسترس و سهولت امکان

 پذیری باال برقرار باشد.دسترس 
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راحتی در هر افزار دیجی باربری، کاربران بهبا توجه به فراهم بودن فضای ابری در نرم 
توانند با داشتن اطالعات کاربری خود هر دستگاهی و پلت فرمی میزمان و مکانی و با 

پذیر وجه امکانهیچافزار استفاده نمایند و این امر برای کاربران غیرمجاز بهاز نرم 
 .نخواهد بود

  

سازد که افزار، این قابلیت را برای مشتریان خود فراهم میهمچنین فضای ابری نرم 
که اطالعاتشان ممکن است در  Web و Windows افزارهای تحتبرخالف نرم 

سازمانشان سرقت و یا سرورشان دچار آسیب شود، اطالعاتشان همواره و بدون هیچ 
ها خطری برای اطالعاتشان  آسیبی در دسترسشان خواهد بود و باج افزارها و ویروس 

ری  پذیهای تست نفوذ و آسیبهای مربوط به آن و آزمون نخواهند داشت و از هزینه 
 .به دور خواهند بود

  

 


