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. زض ازاهِ تِ ستط ضایاًِ اظ هزوَػِ ای اظ سرت افعاضّا ٍ ًطم افعاضّا تشىیل شسُ اّ

 .هی پطزاظینّایی وِ زض اهٌیت ضایاًِ ًمش اساسی زاضًس  تطضسی سرت افعاض

 انهیرا تیدرامن آن نقش و های سخت افزاری حافظه
ایي لغؼات اظ ایي ًظط زاضای اّویت ّستٌس وهِ ولیهِ اعاػهات زض ظههاى تَویهس ٍ      

تاظتَویس تط ضٍی ایي لغؼات لطاض گطفتِ ٍ تها راتزهایی آًْها اعاػهات ًیهع راتزها       

شًَس ٍ زض صَضتیىِ افطاز غیط هزاظ تِ ایي لغؼات زستطسی زاشتِ تاشٌس ػواً  هی

 ذَاٌّسوطز.تِ اعاػات زستطسی پیسا 

 انهیرا تیدرامن آن ونقش صفحه کلیذ

 شَز. شَز تِ ٍسیلِ ایي لغؼِ تَویس هی ولیِ اعاػاتی وِ زض ضایاًِ تَویس هی

 شًَس  ّای اعاػاتی ٍاضز هی اعاػاتی وِ زض تاًه

 شًَس. اعاػاتی وِ تحت ػٌَاى یه ًاهِ تَویس هی

 شًَس. یّا تَویس ه اعاػاتی وِ تحت ػٌَاى گعاضشات ٍ تَوتي

 شَز. ّا استفازُ هی ضهعّای ػثَض ٍ ًام واضتطاًی وِ زض ایویل
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 ُ ِ   ّها ٍ ضهعّههای وهاضت   شهواض ّههای تهاًىی اسههتفازُ   ّههای اػتثهاضی وههِ زض شهثى

 شَز. هی

 شَز. ّا استفازُ هی ًام واضتطی ٍ ضهعّای ػثَضی وِ تطای تِ ضٍظ ضساًی سایت

 اعاػاتی وِ لطاض است ضهع شسُ ٍ ًگْساضی شًَس.

.ٍ..... 

تَویهس شهَز ٍ تها ایهي لغؼهِ سهطٍواض        ووتط اعاػاتی است وِ تِ صَضت ضلهَهی 

ًساشتِ تاشس. تِ ّویي ذاعط اگط وسی تتَاًس تِ اعاػاتی وهِ اظ عطیهك ایهي لغؼهِ     

تَاًس ازػا زاشتِ تاشس وِ تِ توهام اعاػهات    شَز زستطسی پیسا وٌس  هی تَویس هی

 ُ است.ضایاًِ ٍ واضتطاى هطتثظ زستطسی پیساوطز

وِ تِ ساذتواى ٍاضز  ّا ٍ وَاظهی افطاز ٍ ذَزضٍ ّا اساهی توام ًگْثاًاى ساذتواى

وٌٌهس تها تتَاًٌهس اعاػهات واههل       شهَز ضا یاززاشهت ههی    شَز ٍ یا ذاضد هی هی

ّای ساذتواى ضا تْیِ وٌٌس تا زض هَاضز ضطٍضی تتَاى اظ آى  ّا ٍ ذطٍری ٍضٍزی

ط اسهت وهِ ًگْثاًهاى زض گلَگهاُ ٍضٍزی     استفازُ وطز. ایي واض تهسیي ذهاعط هیسه   

 ساذتواى هستمط شسُ اًس.

  ِ تَاًٌهس   ّها لهطاض گطفتهِ اًهس ٍ ههی      صفحِ ولیسّا ًیع زض گلَگاُ ٍضٍزی تهِ ضایاًه

ّواًٌس ًگْثاًاى ایي واض ضا زض فضای هزاظی اًزام زٌّس. تا ّط تاض فشطزى تهط ضٍی  

س ٍاضز شهسُ تهَزُ ٍ   شَز وِ ّوتای ولیه  ّای صفحِ ولیس، پاوسی تَویس هی زووِ

زض توام زًیا اظ یه استاًساضز ٍاحس تطذَضزاض است. تا اضسال ایي پهاو  تهِ زاذهل    

ضایاًِ سایط لغؼات هتَرِ ًَع اعاػات ٍاضز شسُ ذَاٌّس شس. حال اگط فهطزی تهِ   

تَاًهس ّوگهام تها     ّای ػثَضی تضَیط تْیِ وٌس ههی  صَضت غیط هزاظ اظ ایي پاو 

ضایاًِ زض رطیاى ولیِ اعاػات تَویس شسُ لطاض گیطز. ایي ٍسیلِ یا اتعاض غیهط هزهاظ   

 4چیعی ًیست تِ رع حثت وٌٌسُ ولیسّا 

                                                      
4
keylogger 



5 
 

 اًَاع حثت وٌٌسُ ولیسّا

 زض ازاهِ تِ تطضسی اًَاع حثت وٌٌسُ ولیسّا ذَاّین پطزاذت.

 عاضیحثت وٌٌسُ ولیس سرت اف

تهطیي لسهوت تهطز     ایي ٍسیلِ لغؼِ وَچىی است وِ تیي صهفحِ ولیهس ٍ اًتْهایی   

اصلی لطاض گطفتِ ٍ ولیِ اعاػات تَویس شسُ تِ ٍسهیلِ صهفحِ ولیهس ضا حثهت ٍ اظ     

وٌس. ًَع تزاضی آى تهِ   عطیك تیسین تِ ًعزیىتطیي پایگاُ زضیافت وٌٌسُ اضسال هی

ٍصهل شهسُ ٍ تطاحتهی لاتهل شٌاسهایی      ػٌَاى لغؼِ ای تِ اًتْای واتل صفحِ ولیس 

تَاًس تِ ّط شهىل لغؼهِ اوىتطًٍیىهی پَشهش زازُ      است. اها ًَع اعاػاتی آى هی

شسُ ٍ رایگعیي ّط وسام اظ لغؼات صفحِ ولیس ٍ یا تطز اصهلی شهَز ٍ تهِ ّوهیي     

ٍ یها اسهتفازُ اظ اتهعاض اتتهسایی تاظضسهی، لاتهل شٌاسهایی         ذاعط تا تاظضسهی چشهوی  

 ًرَاّس تَز.

 وٌٌسُ ولیس ًطم افعاضیحثت 

ّای واضتطزی یه ًطم افعاض ارطایی تَزُ  ایي ًطم افعاض ّواًٌس زیگط اًَاع ًطم افعاض

ٍ پ  اظ یه تاض ارطا شسى زض ضایاًِ زض حافظِ همین شسُ ٍ تها ّهط تهاض ذهاهَ  ٍ     

شَز. پ  اگط تهطای یهه تهاض زض یهه ضایاًهِ       ضٍشي وطزى ضایاًِ هزسزاً فؼال هی

ِ ًضة هزسز ًرَاّس زاشت ٍ تِ صَضت ذَزواض ٍظیفِ ذَز ضا ًضة شَز ًیاظ ت

 اًزام ذَاّس زاز.

 ّای ًضة حثت وٌٌسُ ولیس ًطم افعاضی تط ضٍی یه ضایاًِ شیَُ

 ًضة هستمین 

ض ایي شیَُ ًفَشگط یا ػَاهل اٍ تِ صَضت هستمین تِ ضایاًِ زستطسهی پیهساوطزُ ٍ   ز

عَض هخال هوىي است ضایاًهِ تهِ ػلهت    وٌٌس. تِ  ًطم افعاض ضا تط ضٍی ضایاًِ ارطا هی

ذطاتی تِ ًعز یه هغاظُ ٍ یا شطوت هٌتمل شَز ٍ زض ایي هست ًطم افهعاض تهط ضٍی   

شَز ٍ یا هوىي است زض عَل سفط زض زاذل ٍ یا ذاضد اظ وشهَض   ضایاًِ ًضة هی

وِ ضایاًِ زض اتاق ّتل ٍ یا صٌسٍق اهاًات ّتل گصاشتِ شسُ اسهت ایهي    ٍ ٌّگاهی



  

گطفتِ ٍ ًطم افعاض ًضة شَز. ّوچٌیي هوىي اسهت تهِ صهَضت     زستطسی صَضت

صَضی سطلت هَلت ضایاًِ ضخ زّس ٍ پ  اظ ظهاى اًسوی ضایاًِ پیهسا شهَز ٍ ایهي    

 هست ظهاى تطای ًضة ًطم افعاض حثت وٌٌسُ ولیس وفایت ذَاّس وطز!

 ًضة غیط هستمین

اظ افطاز ًاشهٌاذتِ   آوَزُ وِ اظ تاظاض ٍ اوَاحزض ایي ضٍ  حثت وٌٌسُ ولیس اظ عطیك 

ضیعی شسُ تطای یه تاض زض ضایاًِ )تِ ّط زویلی  شَز ٍ یا تِ صَضت تطًاهِ تْیِ هی

 شَز. شَز ٍ تِ ضایاًِ ّسف هٌتمل هی ( ارطا هی

 تِ عَض هخال هوىي است:

 « آیا اهىاى زاضز ایي سی زی ضا تط ضٍی ضایاًِ ذَز تست وٌیس.»گفتِ شَز: 

 ٍ یا آهَظشی اظ عطیك پست ٍ ... اضسال شَز.یا زض لاوة سی زی تثلیغاتی 

شَز ایي  شَز ٍ ٍلتی وِ پیسا هی ّایی وِ زاشتِ این هفمَز هی یا یىی اظ سی زی

ًطم افعاض تط ضٍی آى ًضة شسُ است ٍ تِ هزطز لطاض گطفتي زض زاذهل ضایاًهِ ًهطم    

 شَز. افعاض ارطا هی

شهَز   تِ ضایاًِ اضافِ هی یا ایي ًطم افعاض اظ عطیك یىی اظ لغؼات سرت افعاضی وِ

 شَز. تِ ضایاًِ هٌتمل هی

یا زض ظهاى اتضال تِ ایٌتطًت اظ عطیك ایویل تطایواى اضسال شسُ تاشس)ذَز ایویل ٍ 

 یا ضوائن ایویل(.

 یا اظ عطیك تیسین ٍ تلَتَث تِ زاذل ضایاًِ هٌتمل شَز.

ى سهاظی ذهَز   تِ هزطز ًضة ایي ًطم افعاض تط ضٍی ضایاًِ اٍویي ٍظیفِ آى وِ پٌْها 

پصیطز.  ّای هرتلف صَضت هی پصیطز ٍ ایي پٌْاى ساظی تِ ضٍ  است اًزام هی

ّای ًضهة شهسُ ٍ رسهتزَ     ّای ػازی هاًٌس ویست تطًاهِ تغَضیىِ زض رستزَی

 تَاى پی تِ ٍرَز ایي ًطم افعاض تطز. زض ضایاًِ ٍ ... ًوی

 ّای ولیس ًطم افعاضی اًَاع حثت وٌٌسُ

 آهاتَض
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ّا هؼوَالً تها اسهتفازُ اظ اًهَاع ضهستسافعاضّا لاتهل پیگیهطی،        وٌٌسُ ایٌگًَِ اظ حثت

ضزیاتی ٍ اظ تیي تطزى است ٍ اعاػات آًْا هؼوَالً زض تاًهه اعاػهاتی ایهي اتهعاض     

 شَز. یافت هی

 

 حطفِ ای

ّا تا ظهاًی وِ زض یه ًمغِ اظ زًیا وشف ًشًَس، زض تاًهه   ایٌگًَِ اظ حثت وٌٌسُ

تها   تتهَاى  طاض ًساضًس ٍ تِ ّویي ذاعط ًثایهس اًتظهاض زاشهت   اعاػاتی ضستسافعاضّا ل

 استفازُ اظ ضستسافعاضّا آًْا ضا پیساوطز.

 ؟شًَس ّا حثت هی چِ اعاػاتی تَسظ حثت وٌٌسُ

ّواًگًَِ وِ لثا ًیع گفتِ شس تمطیثاً توهام اعاػهات تَویهس شهسُ تَسهظ وهاضتطاى       

ػات اًتماوی تَسظ اتعاض شذیهطُ  شَز. تِ غیط اظ اعا تَسظ ایي ًطم افعاضّا حثت هی

افهعاض حثهت    ساظ، توام اعاػات تَویس شسُ اػن اظ ضهع یا غیط ضههع تَسهظ ایهي ًهطم    

 شَز. هی

 افتس؟ پ  اظ حثت چِ اتفالی تطای اعاػات حثت شسُ هی

ایي ًطم افعاضّا پ  اظ اًزام هأهَضیت ذَز زض وسة اعاػات، هؼوَالً تِ صَضت 

 شیل ػول هی وٌٌس:

ًسى زض زاذل ضایاًِ تِ صَضت فایل ضهع شسُ ٍ زض هىاًی پٌْاى وِ ًفَشگط تالی ها

 تتَاًس زض ًفَز تؼسی تِ آى زستطسی زاشتِ  ٍوپی وطزُ ٍ اظ ضایاًِ ذاضد وٌس.

ّای هتضهل تهِ شهثىِ )تسهتگی تهِ ٍسهؼت        اًتمال اظ شثىِ زاذلی تِ یىی اظ ضایاًِ

 تِ اعاػات اظ آى عطیك.شثىِ زض زاذل یا ذاضد اظ وشَض( ٍ زستطسی ًفَش گط 

 

 

 

 



  

 اضسال اظ عطیك ایٌتطًت

تِ هزطز اتضال ضایاًِ آوَزُ تِ شثىِ ایٌتطًت، فایل ضهع شسُ تِ ایویهل ٍ یها آزض    

FTP       شهَز. ایهي    ٍیا ّط آزضسی وِ زض ایٌتطًهت هشهرش شهسُ اسهت اضسهال ههی

ّا اظ لثل تَسظ تطًاهِ ًَی  تطای ًطم افعاض، هشرش شسُ اسهت ٍ اضسهال    آزض 

اعاػات هؼوَاًل تهِ تضهَضت پٌْهاى ٍ تهسٍى تهطاًگیرتي حساسهیت وهاضتط اًزهام         

 پصیطز. هی

 ؟تِ چِ شىل زض هماتل ایي ًطم افعاض حثت وٌٌسُ اهٌیت زاشتِ تاشین

هَاضز شیل اظ رولِ الساهات هحافظتی است وِ هی تَاًس واضتطاى ضا زض هماتل ایهي  

 لثیل ًطم افعاضّا هضَى ًوایس.

گصاشتي ضایاًِ تِ صَضت فیعیىی زض اذتیاض فطز ًفَشگط تِ صهَضت  ػسم زض اذتیاض 

 هستمین هستمین یا غیط

 ػسم گطفتي اتعاض شذیطُ ساظ اظ زیگطاى تِ هٌظَض تست ٍ ....

 ػسم اتضال اتعاض شذیطُ ساظ ًاشٌا  تِ ضایاًِ

        ِ ّهای ًاشهٌا  ٍ    ػسم اتضهال ضایاًهِ زاضای اعاػهات عثمهِ تٌهسی شهسُ تهِ شهثى

 ًتهرضَصا ایٌتط

وطزى تاًه اعاػاتی آى )اوثتِ ًِ اظ ضٍظٍ تِ  ضستسافعاضًضة ًطم افعاضّای هؼتثط 

 عطیك اتضال تِ ایٌتطًت!!(

 ّای آشىاضوٌٌسُ اضسال ٍ زضیافت اعاػات هاًٌس اًَاع فایطٍال ًضة ًطم افعاض

افهعاض ٍ سهرت    زلت زض ٌّگام تحَیل ضایاًِ تطای تؼویط ٍ یا تٌظین ٍ یا ًضة ًهطم 

 سیسافعاض ر

لثل  ،ّای زیگطی ًضة شسُ است ضایاًِ ضٍیوِ  یوٌتطل هزسز اتعاض شذیطُ ساظ

 ظ ًضة هزسز تط ضٍی ضایاًِ ذَزا
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Setup و نقش آن در امنیت رایانه 

تَاى اٍویي هطحلِ ایوهي سهاظی ضایاًهِ )زض صهَضت فؼهال شهسى(        ایي هطحلِ ضا هی

 (تایَ  یها سهیوَ   )مغؼِ ًظط گطفت. اعاػات اٍویِ هَرَز زض ایٌتطای واضتط زض 

 تَاى تِ زٍ گطٍُ هتوایع اظ یىسیگط تمسین تٌسی وطز: ضا هی

 ُاعاػات هطتَط تِ واضذاًِ ساظًس 

 اعاػات هطتَط تِ واضتط 

اعاػات اٍویِ هطتَط تِ واضذاًِ ساظًسُ زض تط گیطًسُ اعاػات اٍویِ هطتَط 

ّها ٍ صهحت    ت افهعاض تِ سرت افعاض ٍ ضاُ اًساظی اتتسایی ضایاًهِ ٍ شٌاسهایی سهر   

ای وِ تَسظ  ّا تَزُ ٍ لسوت زیگط هطتَط تِ واضتط ٍ اعاػات اٍویِ واضوطز آى

شَز ٍ یىی اظ ایي اعاػات هطتَط تِ ضهع اٍویِ است وهِ تَسهظ    واضتط تٌظین هی

شَز. ایي ضههع لاتهل تغییهط تهَزُ ٍتَسهظ ّهط وهاضتط         واضتط زض ایي ضاتغِ تٌظین هی

 تٌظین شسُ ٍ یا غیط فؼال گطزز.تَاًس تِ صَضت زورَاُ  هی

 تَاًس زاشتِ تاشس: ایي ضهع واضوطزّای هرتلفی هی

 ًِهواًؼتاظزستطسیثْتٌظیواتطایا 

 ِضزضایاًِّا هواًؼتاظزستطسیث 

 ّاضز  ضهع )اعاػات هواًؼتاظزستطسیثْاعاػاتطایاًْثْضَضتثسٍى

 وٌس.( ضا تِ ضهع تثسیل هی

 تطویثی اظ حاالت فَق 

یي ضهع تِ هزطز ضٍشي وهطزى ضایاًهِ تَسهظ ّهط فهطزی      زض ظهاى فؼال ساظی ا

تِ شىل ظیط هشاّسُ  پ  اظ چه وطزى صحت ػولىطز سرت افعاض ضایاًِ پیغاهی

 ٍ تسٍى زاشتي ضهع هطتَعِ اهىاى ازاهِ واض تا ضایاًِ ٍرَز ًرَاّس زاشت:
Enter your password 

 



  

هاًغ اظ زستطسی افطاز تَاًس  تسیاضی اظ واضتطاى تا اعویٌاى اظ ایٌىِ ایي ضهع هی

ّای هرتلف تِ شىل  ّا شَز، ضایاًِ ضا زض هَلؼیت غیط هزاظ تِ اعاػات ضایاًِ آى

 زٌّس. ذَاستِ ٍ یا ًا ذَاستِ زض اذتیاض افطاز غیط هزاظ لطاض هی

تا تَرِ تِ ایٌىِ اعاػات زض ایي لسوت تهِ صهَضت سهرت افهعاضی شذیهطُ      

اعاػات ایي لسوت )اظرولِ  ،ٍ لغغ تطق شَز احتوال ایٌىِ تا راتزایی ضایاًِ هی

ّای ساظًسُ ضایاًِ تطای ایٌىِ ایهي ًمیضهِ ضا    ضهع( پان شَز ٍرَز زاضز. واضذاًِ

زٌّس  لطاض هی 4تطعطف وٌٌس هؼوَالً زض وٌاض ایي لغؼِ یه ػسز تاعطی لاتل شاضغ

ّای وَتاُ چٌهس سهاػتِ    شاضغ شسُ ٍ تطای ظهاى ،تا تِ صَضت ذَزواض تَسظ تطق

ّهای گهصض اظ    هیي وٌهس. ضٍ  أشَز تطق هَضز ًیاظ ایي لغؼِ ضا ته  تطق لغغ هیوِ 

 ایي ضهع تَسظ افطاز غیط هزاظ زض ازاهِ تیاى هی شَز.

 لغغ تطق ضایاًِ ّوعهاى تا تطزاشتي تاعطی ته آج 

زض ایي حاوت ًفَشگط پ  اظ تاظ وطزى وی  ضایاًِ اتتسا رطیاى تطق ضایاًِ ضا تا 

زُ ٍ پ  اظ آى تاعطی ضا اظ هحل ذَز ذاضد لغغ اتضال تطق لغغ وط

شَز وِ اعاػات هطتَط تِ واضتط )اظ رولِ  ساظز ٍ تسیٌَسیلِ تاػج هی هی

تَاًس اظ ایي  ضهع اٍویِ( تطزاشتِ شَز. تا تطزاشتي ضهع تِ ضاحتی ًفَشگط هی

 هطحلِ ػثَض ًوایس.

ػیة ایي واض تطای ًفَشگط ایي است وِ تِ هزطز ایٌىِ واضتط اصلی 

رَاّس ضایاًِ ضا ضٍشي وٌس هتَرِ فالس ضهع تَزى ضایاًِ شسُ ٍ هشرش ت

شَز وِ فطزی تِ ایي ضایاًِ ًفَشوطزُ است. ًفَشگطاى تطای حل ایي هسأوِ  هی

تا گصاشتي یه ضهع زیگط تا  زاضًس  ،زاًٌس تا تَرِ تِ ایٌىِ ضهع اٍویِ ضا ًوی

ًات تطق یا ضػس ٍ تطق ٍ یا وٌٌس وِ تِ ػلت ًَسا ءتا تِ واضتط ایي ًىتِ ضا اوما
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ٍ حال شوا  ؛تغییط پیساوطزُ است ذَزواضفطاهَشی یا .....!! ایي ضهع تِ صَضت 

.... ایي ضهع تغییط ٍزاًیس وِ تِ ّیچ ػٌَاى تا ًَساًات تطق ٍ ضػس ٍ تطق  هی

 تَاًس تحطوات یه ًفَشگط تاشس. ًرَاّس وطز ٍ تٌْا ػلت آى هی

 4ضهع اظ پیش تؼطیف شسُ  

ّا تطای ایي لسوت زاضای ضهع اظ پیش تؼطیف شسُ )هاًٌس شاُ  ایاًِتوام ض

ولیس( تَزُ ٍ اگط وسی زاضای ایي ضهع تاشس تسٍى ًیاظ تِ ضهع تؼطیف شسُ 

تَاًس تِ سَْوت ٍاضز ضایاًِ شسُ ٍ ایي زستطسی ّیچ تأحیطی  تَسظ واضتط هی

یاًِ تا ّیچ تط ضٍی ػولىطز ضهع واضتط ًرَاّس زاشت ٍ واضتط زض هطارؼِ تِ ضا

 تغییطی زض ضایاًِ ذَز هَارِ ًرَاّس شس.

ّای ساظًسُ  ّای هزاظ شطوت ایي ضهع هؼوَالً زض اذتیاض ًوایٌسگی

ضایاًِ تَزُ ٍ اظ آى تطای ضفغ ػیة ٍ ... زض ظهاى اضراع ضایاًِ تطای تؼویط 

 وٌٌس. استفازُ هی

ض تسیاضی اظ واضتطاى زض ایي اًسیشِ ّستٌس چَى ایي ضهع زض اذتیا

وٌس ٍ تا  ّای هطتَعِ است پ  ّیچ ذغطی آًْا ضا تْسیس ًوی ًوایٌسگی

تَاًٌس تا هطارؼِ تِ ػَاهل  وَچىتطیي اتفالی وِ زض ایي ضاتغِ تیفتس هی

ّای هطتَعِ زایطُ هظًٌَیي ضا  ٍ عطح شىایت اظ ًوایٌسگی اًتظاهی

ًیس زا تطوطزُ ٍ تِ فطز ًفَشگط زستطسی زاشتِ تاشٌس. اها شوا ًیه هی تٌگ

تَاى  هی www.passware.comاظ رولِ  ایٌتطًتیّای  وِ تا هطارؼِ تِ سایت

ّا ٍ توام افطاز ػاون زستطسی تِ ایي  وِ فمظ ًوایٌسگی هتَرِ شسایي ًىتِ ضا 

ّا،  ساػت پ  اظ اضائِ ایي ضهع تِ ًوایٌسگی 41ّا ضا زاضًس! ظیطا تمطیثاً  ضهع

 ّا لطاض هی زٌّس. سایت ایي افطاز سَزرَ ایي ضهعّا ضا وشف شسُ ٍ زض
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 حولِ تِ ضهع 

ّا ضا تِ  تَاى آى زض ایي حاوت ًفَشگطاى تا استفازُ اظ ًطم افعاضّایی وِ هی

ضاُ اًساظ وپی وطز، ساهاًِ ضا  وَحض یه فاپی ٍ یا زضاحتی زض ایٌتطًت پیسا ٍ 

تِ صَضت هستمل ضاُ اًساظی وطزُ ٍ سپ  تا استفازُ اظ ایي ًطم افعاضّا تِ ضهع 

 تَاًس زاشتِ تاشس: وٌٌس ایي ًَع اظ حولِ زٍ واضوطز هی حولِ هی

 اظ واض اًساذتي ضهع .4

 ًشاى زازى ضهعپیسا وطزى ٍ  .4

تَاًس تا فالس ضهعوطزى ٍ یا زاًستي ضهع تِ  زض ّط زٍ حاوت ًفَشگط هی

ضسس ضاُ هماتلِ تا ایي حولِ گطفتي  ساهاًِ زستطسی زاشتِ تاشس. تِ ًظط هی

ٍ یا فاپی تِ هٌظَض هواًؼت اظ تَت وطزى  وَحاهىاى زستطسی ًفَشگط تِ 

 پصیطز: ساهاًِ تاشس. ایي واض تِ زٍض ضٍ  صَضت هی

 سرت افعاضی .4

زض ایي ضٍ  اتعاض هطتَعِ تِ صَضت سرت افعاضی اظ ضایاًِ رسا 

شَز ٍ اشىال تطای واضتط اصلی ایي ذَاّس تَز وِ زستطسی واض  هی

طاى اصلی تا ایي اتعاض ظیاز تط ضا ًیع تِ ایي اتعاض لغغ وطزُ ٍ چَى واضت

 واض زاضًس تاػج سرتی زض استفازُ اظ ضایاًِ ذَاّس شس.

 ًطم افعاضی .4

ّای هرتلف ًطم افعاضی وِ  زض ایي ضٍ  تا استفازُ اظ ضٍ 

است زستطسی تِ ایي اتعاض لغغ  setupتطیي آى استفازُ اظ لسوت  ضایذ

تَاًٌس تا  گطاى هیشىال ایي ضٍ  زض ایي است وِ ًفَششَز. ا هی

ٍ زستطسی ٍ یا اظ واض اًساذتي ضهع آى هزسز  setupزستطسی تِ 

 ساهاًِ  ضا تِ حاوت اٍویِ تطگطزاًٌس ٍ ًیت ذَز ضا ػولی ساظًس.
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 ّای اظ واض اًساذتي ضهع اظ ضٍی هازض تطز استفازُ اظ ضٍ  

ّایی ػاهات وَچىی وِ تط ضٍی آى  ّا زض لسوت هؼوَالً تط ضٍی هازضتطز

clrp4  ًَشتِ شسُ است ٍرَز زاضز ٍ ًفَشگطاى تا زستطسی تِ ایي لسوت ٍ تا

 setupتَاًٌس ضهع هَرَز  استفازُ اظ اتعاض ضساًِ تطق ٍ ایزاز اتضال وَتاُ هی

 ضا پان وطزُ ٍ اظ ایي هطحلِ ػثَض وٌٌس.

*** 

تَاًٌس تا استفازُ  ّای فٌی زیگطی ًیع ٍرَز زاضز وِ ًفَشگطاى هی اوثتِ ضٍ 

ضههع اٍویهِ ضایاًهِ ػثهَض وٌٌهس.       اظ طویثهی تها اسهتفازُ اظ ضٍ  ّهای ت    ٍ یها  ّا آىاظ 

تِ ضایاًِ تا حاالت ظیهط   هزسز واضتطاى هوىي است پ  اظ تطن فیعیىی ٍ هطارؼِ

 ضٍتطٍ شًَس:

 :ضایاًِ فالس ضهع اٍویِ شسُ است 

  ُایي حاوت ًشاى زٌّسُ ایي است وِ ًفَش گط تا استفاز

 ضا اظواض اًساذتِ است. اظ ضٍ  اٍل ضهع ساهاًِ

 :ضهع اٍویِ ضایاًِ ػَط شسُ است 

  ایي حاوت ًشاى زٌّسُ ایي است وِ ًفَش گط پ  اظ اظ

واض اًساذتي ضهع واهپیَتط ضهع زیگطی ضا تط ضٍی 

 ساهاًِ لطاض زازُ است.

 :ضهع اٍویِ ضایاًِ ػَط ًشسُ است 

 تَاًس ًشاى زٌّسُ ایي تاشس وِ ًفَش گط  ایي حاوت هی

ّای اظ پیش تؼطیف شسُ تِ ساهاًِ  زُ اظ ضهعتا استفا

 ًفَش وطزُ است ٍ ّیچ ضز پایی تِ را ًگصاشتِ است.
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ایي احتوال تایس  ،ًتیزِ ایي ذَاّس شس وِ تا ّط تاض زٍض شسى فیعیىی اظ ضایاًِ

)هرضَصاً زض سهفطّای ذهاضد    .زازُ شَز وِ تِ ضایاًِ ًفَشی صَضت گطفتِ است

 اظ وشَض(

1
Romانهیرا تیدرامن آن ونقش 

اعاػات اٍویِ ضایاًهِ تهطای ضاُ اًهساظی زض     .است «ضام»یىی زیگط اظ لغؼات ضایاًِ 

ِ هیازی ایي لغؼِ رعٍ لغؼاتی تَز وه  4222ایي لغؼِ لطاض زازُ شسُ است. تا سال 

تهَاى فمهظ    تِ حافظِ فمظ ذَاًسًی هؼطٍف تَزًس یؼٌی ایٌىِ ایي اعاػات ضا ههی 

تهِ   4222واست ٍ یا ایٌىِ تِ آًْا اضافِ وطز. زض سال ّا  شَز اظ آى ذَاًس ٍ ًوی

ّا ساظًسگاى تِ فىط افتازًس وِ  ػلت تِ ٍرَز آهسى هشىل تغییط تاضید تطای ضایاًِ

ٍ لاتهل تغییهط سهاظًس. تهِ ههَاظات، ًَیسهٌسگاى        ءاعاػات ایي لغؼِ ضا لاتهل اضتمها  

ظهِ وهِ تها تغییهط     تهطیي حاف  ّای هرطب وِ تِ زًثال ایي تَزًس تا اظ وَچه تطًاهِ

ّای ذَز استفازُ وٌٌس تِ فىط ًَشتي  ّاضز زض آى اذتاوی ایزاز ًشَز تطای تطًاهِ

ّای هرطب همین زض ایي حافظِ افتازًس ٍ اهطٍظُ اسهتفازُ اظ ایهي فضها تهطای      تطًاهِ

ّا تِ اهطی ضایذ زض تیي ًفَشگطاى تثسیل شسُ است. په  اگهط    آوَزُ وطزى ساهاًِ

ٍی ّاضز ضایاًِ اٍ تطًاهِ هرطب ٍرَز زاضز ٍ زض ًظط زاشتِ وسی احسا  وطز تط ض

تاشس تِ ػٌَاى آذطیي ضاُ حل تطای ًزات اظ زست ایي ًطم افعاض هعاحن ّاضز ذَز 

ضٍتطٍ شَز وِ ًطم افعاض هرطب  س هوىي است تا ایي شواٍت ًفَشگطضا فطهت ًوای

 ًطم افعاض ًشَز. پٌْاى وطزُ تاشس ٍ ػواً هَفك تِ فطاض اظ زست ایي ضامضا زض 
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 رایانهدر امنیت های دیگر  سخت افزارنقش 
ّای یهه ضایاًهِ وهِ تهِ ػٌهَاى ارهعا ٍضٍزی ٍ ذطٍرهی ههَضز          سایط سرت افعاض

ّای هرهطب   ًطم افعاض ،ی ّستٌس وِ ًفَشگطاىّایشًَس رعٍ اتعاض استفازُ ٍالغ هی

تَاًٌهس اظ   وٌٌس. ایهي هزوَػهِ لغؼهات ههی     ذَز ضا اظ آى عطیك زض ضایاًِ ٍاضز هی

ُ زضایَّا ّهایی وهِ تهِ ضایاًهِ اضهافِ       گطفتهِ تها اًهَاع وهاضت     ی اًَاع اوَاح فشهطز

ّای ضایاًهِ ضا شهاهل شهَز. وهاضتطاى ػهازی، اههطٍظُ فىهط         شَز ٍ اًَاع پَضت هی

ّهای   ازُ اظ فا  هوهَضی زض ضایاًهِ، اسهتفازُ اظ پهَضت    وٌٌس وِ تٌْا ضاُ استف هی

USB   ّهای ضاتهظ تهطای تثهسیل ّهط       است اها واضتطاى حطفِ ای تط هی زاًٌهس واتهل

 شَز. ّای اضظاى زض تاظاض فطٍذتِ هی پَضتی تِ پَضت زیگط تِ لیوت

 

 


