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  :ها رايانه از استفاده در حفاظتي هاي توصيه

 سهض ثذٍى وبس، هحل دس ٍيژُ ثِ خَد سايبًِ اص ّشگض 

 تٌظين عَسي سا آى ٍ وشدُ تعييي عجَس سهض خَد سايبًِ ثشاي ّويطِ .ًىٌيذ استفبدُ(  پسَسد) عجَس

 ايي. ًوبيذ دسخَاست عجَس اسن ضوب اص دليمِ پٌح ( حذاوثش) هذت ثِ آى اص استفبدُ عذم غَست دس وِ ًوبئيذ

 افضايص سا ضوب سيستن اهٌيت حذٍدي تب ٍ ثَد خَاّذ ضوب سايبًِ ثِ ديگشاى دستشسي ثشاي هبًعي وبس

 .دّذ هي

 پيچيذُ سا خَد سيستن عجَسّبي سهض وٌيذ سعي .ًىٌيذ استفبدُ هطخع ٍ سبدُ عجَس سهض اص ّشگض ٍ 

 وَچه حشٍف اعذاد، ٍ حشٍف ثب صيبد، وبسوتشّبي ثب عجَس سهض اًتخبة. وٌيذ اًتخبة ثيٌي پيص غيشلبثل

 .دّذ افضايص سا ضوب سيستن اهٌيت تَاًذ هي ديگش، صثبى ثِ آى اًتخبة يب ٍ ثضسي ٍ

 خَد هحشهبًِ ّبي فبيل .ًذّيذ لشاس الَغَل سْل ٍ آضىبس ّبي فبيل دس سا خَد هحشهبًِ اعالعبت ّشگض 

 ًػجي ّبي ثشًبهِ سبيش هدوَعِ صيش     يب سيستوي ّبي فبيل هدوَعِ صيش دس ٍ پٌْبى غَست ثِ تَاًيذ هي سا

 دستشسي احتوبل غَست، ايي غيش دس. ًگيشد لشاس ثيگبًِ افشاد اختيبس دس ساحتي ثِ  تب دّيذ لشاس سيستن

 .است هتػَس ّوَاسُ ّبي فبيل     گًَِ ايي ثِ ساحت
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 ثب ٍ هحشهبًِ اعالعبت داساي وِ وبهپيَتشي اص ّشگض 

 ايٌتشًت  ثِ ضذى هتػل ثشاي است، خػَغي اعالعبت

 خغش ايٌتشًت ثِ ضذى هتػل ٌّگبم دس ّويطِ .ًىٌيذ استفبدُ

 هغلت ايي ثِ تفبٍتي ثي غَست دس ٍ داضتِ ٍخَد خذي غَست ثِ اعالعبت تخشيت  اعالعبت، سشلت

 .وٌذ  هي تْذيذ سا ضوب اعالعبت ٍ سيستن ًبپزيشي خجشاى خغشات

 هتفشلِ افشاد ثِ تعويش خْت است، خػَغي     يب هحشهبًِ اعالعبت حبٍي وِ سا خَد وبهپيَتش ّشگض ٍ 

 ٌّگبم ضخػبً وٌيذ سعي ٍ ًوَدُ حبغل اعويٌبى خَد وبهپيَتش تعويشوبس ثِ ًسجت حتوبً .ًذّيذ ًبضٌبس

 .ثبضيذ داضتِ حضَس تعويش

 ًيبًذاصيذ دٍس... (  ٍ  دي سي  فالپي، ّبسد، : هبًٌذ) سا خَد وبهپيَتش سيستن ديذُ آسيت لغعبت ّشگض. 

 اغلت. ثگيشيذ  ّب آى اص سا هدذد ثشداسي ثْشُ اهىبى ٍ وشدُ هٌْذم سا افتبدُ وبس اص لَاصم     گًَِ ايي حتوب 

 فشٍش يب تعَيض ٌّگبم دس وِ است اسصضوٌذي اعالعبت داساي ضذُ خبسج سدُ اص ٍ هستعول وبهپيَتشّبي

 ضذُ پبن ّبي حبفظِ اص اعالعبت ثبصيبفت اهىبى چٌيي ّن. است هبًذُ ثبلي ّب سيستن دس اًگبسي سْل اثش ثش

 ّب آى غذ دس غذ ضذى پبن اص تَاى ًوي سيستن وشدى فشهت     يب وشدى پبن غشف ٍ داضتِ ٍخَد سيستن
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 ّب آى اعالعبت توبم هستعول ّبسدّبي وشدى پبن ثب وٌٌذ هي تػَس افشاد اص ثعضي ثٌبثشايي. داضت اعويٌبى 

 .ثشسبًٌذ فشٍش ثِ   يب سيختِ دٍس سا  ّب آى تَاًٌذ هي ٍ سفتِ ثيي اص 

 وطَس اص خبسج ّبي تلفي اغلت اهشٍصُ .ثبضيذ ًذاضتِ اعتوبد ايٌتشًت عشيك اص تلفٌي ّبي توبس ثِ ّشگض 

 دستشس لبثل خب ّوِ دس  ّب آى خذهبتي ّبي وبست وِ گيشد هي غَست ايٌتشًتي تلفٌي ّبي توبس تَسظ

( ثي ثه) دٌّذُ سشٍيس وطَسّبي ٍ ( پي -اس -آي ) ايٌتشًت خذهبت ّبي ضشوت وِ خب آى اص. ثبضذ هي

 .ثبضذ هي غيشهغوئي ٍ ًباهي ًيض استجبعبت ايي اص استفبدُ. داسًذ سا تلفٌي هىبلوبت توبهي سوع استشاق تَاًبيي

 اص خبسج دس افشاد حضَس ٌّگبم دس .ًىٌيذ استفبدُ ايٌتشًت هحيظ دس خَد اغلي هطخػبت اص ّشگض 

 وِ غَستي دس. ثبضذ هي ايٌتشًت فضبي ثِ هشاخعِ ، ّب آى اص اعالعبت آٍسدى دست ثِ ساّْبي اص يىي وطَس

 دست ثِ تَاًذ هي ضوب ثِ ًسجت اسصضي ثب اعالعبت. گشدد هطبّذُ....  يب ايويل يب سبيت يه دس ضوب هطخػبت

 .آيذ

 هَدم، وِ ثبضيذ دضتِ ًظش دس .ًٌوبئيذ استفبدُ هتفشلِ وبسّبي ثشاي ايٌتشًت هخػَظ وبهپيَتش اص ّشگض 

 ثِ سا خَد اعالعبت تَاًذ هي ٍ ثَدُ پزيش «پي -آي» وبهپيَتش داخلي اخضاي اص ثعضي ٍ اسىٌش پشيٌتش، 

 پشيٌت ٍ وشدُ تبيپ وِ   اي ًبهِ است هوىي ثٌبثشايي. وٌٌذ اسسبل ايٌتشًت عشيك اص ضذُ سيضي ثشًبهِ آدسس
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 آدسس ثِ  ضَيذ،  هي هتػل ايٌتشًت ثِ وِ آى اص ثعذ ايذ، وشدُ پبن وِ سا خَد وبهپيَتش اص حتي ٍ ايذ گشفتِ

 .گشديذ هغلع آى اص ضوب وِ آى ثذٍى گطتِ اسسبل ضذُ سيضي ثشًبهِ

 اعالعبت رخيشُ ًسخِ ًگْذاسي ٍ هحبفظت ثِ ًسجت ّشگض (backup  )هعوَالً .ًجبضيذ تفبٍت ثي 

. ًوبيٌذ  هي رخيشُ ّبي ًسخِ تْيِ ثِ الذام  ّب آى تخشيت اص پيطگيشي ٍ اعالعبت اص هحبفظت خبعش ثِ

. ثبضذ  هي تش اّويت ثب ضًَذ  هي ًگْذاسي ّب سيستن دس وِ اعالعبتي اص حتي  ّب ًسخِ ايي ًگْذاسي ٍ حفبظت

 ّبي ًسخِ ايي اص ًگْذاسي دس اًگبسي سْل. ثبضٌذ  هي دسدسش ثذٍى ٍ آهبدُ غَست ثِ اعالعبت ايي صيشا

 .داضت خَاّذ ثش دس ًبپزيشي خجشاى هعضالت ثعضبً رخيشُ

 ليضاليي استجبعبت دس اغلت .ًٌوبئيذ هتػل ايٌتشًت ضجىِ ثِ سا خَد سيستن غيشضشٍسي هَالع دس ّشگض ٍ 

 عشيك ايي اص وِ تْذيذاتي ثِ تَخِ ثب اهب. است سٍصي ضجبًِ ٍ پيَستِ غَست ثِ ايٌتشًتي استجبط ،  اي ضجىِ

 اص تب ًوبئيذ لغع سا آى  ًذاسيذ، ايٌتشًت ثب استجبط ثِ ًيبصي وِ هَالعي دس است، هتػَس ضوب سيستن ثشاي

 ٍ هيىشٍفي سبصي فعبل تَاًبئي ّىشّب. ثبضيذ اهبى دس ثيگبًِ عَاهل ٍ ايٌتشًتي خبسَسبى ٍ ّىشّب گضًذ

 هذت عَالًي ٍ هَسد ثي ثَدى هتػل ثِ تَخِ ثب لزا. داسًذ سا ضوب ثب تَافك ثذٍى سا ضوب ( ون ٍة ) دٍسثيي

 .است هتػَس ّوَاسُ خغشات     گًَِ ايي ايٌتشًت ثِ ضوب سيستن
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 لبثل اثضاس  ّب سايبًِ .ًىٌيذ هسبهحِ خَد سايبًِ دسٍى اعالعبت اص رخيشُ ًسخِ تْيِ ثِ ًسجت ّشگض 

 داخل اعالعبت اص وٌيذ سعي ّويطِ لزا است هتػَس  ّب آى ديذى غذهِ احتوبل ّوَاسُ ٍ ًيستٌذ اعويٌبًي

 دس ضوب اعالعبت اختاللي ّشگًَِ ثشٍص غَست دس تب ثبضيذ داضتِ رخيشُ ًسخِ يه خَد سيستن

  .ثبضذ اختيبستبى

 ّشگض وِ ثَدُ هَاسد اص يىي ًبضٌبختِ ّبي ايويل .ًذّيذ پبسخ ايٌتشًت دس ًطذُ ضٌبختِ هَاسد ثِ ّشگض 

 ٍاسد عشيك ايي اص تشٍخبًي ايٌتشًتي تػَيش يه يب ايويل گطَدى ثب هَاسدي دس صيشا گطَد، سا  ّب آى ًجبيذ

 خالل دس وِ ّبيي پٌدشُ     يب ًوبيذ  هي آغبص سا ضوب سيستن ثِ ًفَر ٍ خبسَسي وبس هشاحل ٍ گطتِ ضوب سيستن

 ثِ تشغيت سا ضوب سبيت، دس اضتشان ّبي دسخَاست     يب گطتِ ظبّش ًبخَاستِ غَست ثِ  ايٌتشًت ثب وبس

 اختيبس دس سا ضوب عجَس سهض ثِ هشثَط اعالعبت عشيك ايي اص وِ ًوبيذ  هي عجَس ًبم ٍ وبسثش ًبم دادى

 .وٌٌذ   ثشداسي ثْشُ آى اص ٍ گشفتِ

 

 


