
 

 تیک انجام موارد امنیت شبکه 

  وال ریفا 

  . د یدار رمجازیغ یها یخود در برابر دسترس  یحفاظت از شبکه داخل ی برا ی روالیفا 1

  .د یاداده   رییتغ یفرض به حالت قو  شیرا از حالت پ  روال یپسورد دستگاه فا 2

  در آمده است.  All Denyها به صورت  یتمام دسترس   یفرض برا  شیحالت پ 3

  است. یفرد مطمئن اریمستند شده و در اخت روال یفا ی تمام رول ها 4

  بالفاصله بررسی شود. یهر هشدار 5

  . استفاده کنید  کند،که از احراز هویت استفاده می   تنها از پروتکل های مسیریابی امن 6

  کنید.شود را غیرفعال  رول های فایروالی که دیگر استفاده نمی  7

  دستگاه های شبکه  

  شبکه را فقط از فروشندگان معتبر بخرید. تجهیزات  8

  و آپگرید را از منابع معتبر انجام دهید.   د فایروال، آپدیت، پچدانلو 9

  کنند.استفاده می  WiFi Protected Access IIیا  WPA2گاه های شبکه از  تمام دست 10
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  مدیریت کنید.دسترسی فیزیکی به روترها و سوئیچ ها را  16
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  مدیریت اکانت کاربری  
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