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نارھت هنایار  ناروانف  هیداحتا  عطاق  عیرس و  دروخرب  ناروانف و  همانزور  یناسر  عالطا اب 

دش غاد  هرقن  یبلقت ، سنسیال  اب  سوریو  یتنآ  هدنشورف 

شورف تالکشم ، نیا  هلمج  زا.دناسر  یم هدننک  فرصم  هب  یناوارف  ررض  هک  تسا  تیار  یپک  نوناق  ندرکن  تیاعر  ناریا ، رازاب  یلصا  تالکـشم  زا  یکی 

یریگیپ اب  هک  داد  یور  شیپ  هتفھ  ود  دراوم  نیا  زا  یکی  .تسـالاب  یاـھ  تمیق اـب  لاـنیجروا و  سوریو  یتنآ  مسا  هب  کرک ، یبلقت و  یاـھ  سوریو  یتنآ 

.دیناوخ یم ار  نآ  حرش  هک  دش  دروخرب  لوصحم  نیا  هدنشورف  اب  نارھت ، هنایار  ناروانف  فنص  هیداحتا  دورو  ناروانف و  همانزور 

لانیجروا مسا  هب  یبلقت  سنسیال  شورف 

زا و  نیـس » - فلا  » تکرـش یتناراگ  اب  ار  یکـسرپسک   Internet Security رازفا مرن ددـع  کی  ناتـسود  زا  یکی  هک  دـش  زاـغآ  اـجنآ  زا  ارجاـم 

پات پل یور  رب  ار  رازفا  مرن نیا  هک  اجنآ  زا  .دوب  هدـیرخ  لانیجروا  رازفا  مرن مسا  هب  نارھت  فورعم  یرتویپماک  یاـھژاساپ  زا  یکی  رد  یھاگـشورف 

دروم دک  هداد و  اطخ  یکـسرپسک  رازفا  مرن اما  دوب  هدرک  هدافتـسا  رابتعا ، دیدمت  یارب  ار  هدش  یرادیرخ  سنـسیال  افرـص  تشاد ، بصن  دوخ 

.دوب هتفریذپن  ار  رظن 

رد هک  نیا  رابتعا  هب  دوب ،) هدرواینردرـس  میوگب  رتھب  ای   ) دوب هدـشن  عناق  وا  تاراھظا  زا  هک  اجنآ  زا  دوب و  هتفرگ  سامت  هدنـشورف  اـب  اـم  تسود 

.موش عوضوم  ریگیپ  دوب  هتساوخ  نم  زا  منک ، یم راک  اعالطا  یروانف  هزوح  رد  یا  هیرشن

بـصن ار  هبعج  لخاد  رازفا  مرن دـیاب  هک  درک  دـیکات  دوب  تکرـش  سانـشراک  هک  یمناخ  متفگ ، ار  عوضوم  متفرگ و  سامت  نیـس  - فلا تکرـش  اب 

ار هدنب  هرامش  مدشن ، عناق  سانشراک  نیا  تاحیضوت  زا  هک  اجنآ  زا  .دنک  یمن راک  یلبق  یاھرازفا  مرن یور  دک  نیا  دنک و  راک  سنسیال  ات  دینک 

.تفرگ سامت  تکرش  ریدم  ناونع  هب  یاقآ ب  دعب  هقیقد  دنچ  تفرگ و 

هدرک دولناد  تکرـش  دوخ  یمـسر  تیاس  زا  ار  رظن  دروم  رازفا  مرن هک  اجنآ  زا  .منک  هدافتـسا  هبعج  لخاد  رازفا  مرن زا  هک  تساوخ  هدنب  زا  زین  وا 

زا هک  ییاھ  سنسیال دادعت  ربارب  هس  اھنآ  هک  داد  حیضوت  یاقآ ب  .مدرک  ضارتعا  تساوخرد  نیا  رباربرد  متشاد ، نانیمطا  نآ  رابتعا  هب  مدوب و 

ام دک  رگا  امش  .دوش  یرادیرخ  دک  اھنآ ، نتفر  شورف  زا  سپ  جیردت و  هب  ات  دنھد  یم رازاب  هب  لوصحم  دننک ، یم تفایرد  یکـسرپسک  تکرش 

.دوش یم دراو  دوخ  هب  دوخ  ربتعم  دک  هدش و  لصو  ام  رورس  هب  دینک ، دراو  ار 

زین دوخ  لیابوم  هاگتسد  یور  ار  لوصحم  نیا  دناوت  یم هداد و  یناریا  هدننک  فرصم  هب  یزایتما  راک  نیا  اب  هک  دروآ  لیلد  نم ، ندش  عناق  زا  سپ 

اما هدش ، لاعف  یکسرپسک  تیاس  زا  یتفایرد  رازفا  مرن نامھ  یور  هک  هداد  هدنب  هب  رگید  سنسیال  کی  دناوت  یم مھاوخب  رگا  اما  دنک ، لاعف 

.تسین یرگید  هاگتسد  یور  نآ  زا  هدافتسا  ناکما  رگید 

متـسد یور  ار  یکاپ  بآ  تسین ، یکـسرپسک  تکرـش  یمـسر  ناگدـنیامن  لومعم  هیور ، نیا  هک  نم  ضارتعا  ربارب  رد  یاقآ ب  مھ  تیاھن  رد 

.درب لاوس  ریز  المع  ار  دوب  رازاب  رد  لوصحم  هچرھ  و  درادن » هدنیامن  ناریا  رد  الصا  یکسرپسک   » هک تخیر 

هیداحتا اب  سامت 

زا شیپ  فالخ ، لمع  نیا  زا  یریگولج  یارب  اما  دنادرگزاب ، ار  هدش  تخادرپ  لوپ  ای  هدرک  ضوع  ار  سنسیال  دش  رـضاح  روکذم  تکرـش  دنچرھ 

اب هتفھ ، ود  فرظ  زین  هیداـحتا  .میدرک  شرازگ  یگدیـسر  عجرم  ناوـنع  هب  نارھت  هناـیار  نارواـنف  فنـص  هیداـحتا  هب  ار  عوـضوم  ارجاـم ، راـشتنا 

تکرش هب  داد و  یکاش  عفن  هب  یار  تیاھن  رد  دنک و  هیارا  ار  دوخ  تادنتـسم  تساوخ  فرط  ود  زا  عوضوم ، تقد  اب  یـسررب  عیرـس و  یمادقا 

.تفر دھاوخ  تاریزعت  هب  هدنورپ  عوضوم ، رارکت  تروص  رد  داد  رادشھ  رظن  دروم 

یدیفـس شیر  شور  ارادم و  اب  میدرک  یم شالت  رتشیپ  داد : حیـضوت  دروم  نیا  رد  نارھت ، هنایا  رناروانف  هیداحتا  سییر  یدھمریم  یدـھم  دـیس 

هتـشاد روشک  رد  وگلا  کاپ و  یفنـص  هک  نآ  یارب  هدرک و  رییغت  تسایـس  نیا  تسا  مین  لاس و  کی  زا  شیب  نونکا  اما  .مینک  لح  ار  اھ  هدنورپ

.مینک یم دروخرب  هناعطاق  عیرس و  بلقت ، ای  یشورف و  مک  یشورف ، نارگ لیبق  زا  یفلخت  رھ  اب  میشاب ،

، دراوم نیا  رد  .تسا  هدوب  یکاش  هدننک و  فرصم  عفن  هب  تایاکـش ، نویـسیمک  رد  هدش  یـسررب  یاھ  دنورپ یار  دصرد  دودح 95  دوزفا : یو 

روط هب  هدنورپ  مود ، راب  مینک و  یم تبث  یو  هدنورپ  رد  ار  عوضوم  هدرک و  بلج  ار  یکاش  تیاضر  میھاوخ  یم فلختم  دـحاو  زا  تسخن  راب  یارب 

.دبای شھاک  یریگمشچ  وحن  هب  تایاکش  تافلخت و  هدش  ببس  مھ  عوضوم  نیمھ  .دوش  یم عاجرا  تاریزعت  هب  میقتسم 

ار هدنـشورف  دحاو  مھ  لوصحم و  هدننک  هیارا  تکرـش  مھ  ام  هدنورپ  نیا  رد  داد : حیـضوت  کرک  سوریو  یتنآ  شورف  عوضوم  دروم  رد  یدھمریم 

دش زرحم  ام  رب  تسا ، صخشم  زین  هبعج  ندوب  لانیجروا  میالع  هتـشاد و  یمـس  رھدنیامن  ناریا  رد  ردام ، تکرـش  هک  اجنآ  زا  .میدرک  راضحا 

.تسا هدوب  یبلقت  سنسیال  هک 

 ...  وجتسج
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کینورتکلامان سردآ 

یمومع ریغ  تبثشیامن 

اما دـنھد  یم رازاب  هب  لاـنیجروا  سوریو  یتنآ  لیلد 10  نیمھ  هب  .دـنورب  هلاس  دـص  ار  هبـش  کی  هر  دـنھاوخ  یم یخرب  هنافـساتم  دوزفا : یو 

مدرم قح  میھد  یمن هزاجا  هدرک و  دروخرب  تدـش  هب  اـم  دراوم  نیا  رد  .درادـن  یـشزرا  چـیھ  هک  دنـشورف  یم کرک  سوریو  یتنآ  شرانک 50 

.دوش عیاض 

؟ لانیجروا ارچ 

لانیجروا زا  کرک  تالوصحم  صیخـشت  هوحن  دروم  رد  ناریا  رد  یکـسرپسک  تالوصحم  یمـسر  هدـننک  عیزوت  ژد  انتآ  سراـپ  تکرـش  لماعریدـم 

لانیجروا لوصحم  صصیخشت  یارب  ار  یتاصخـشم  ایند  مامت  رد  یکـسرپسک  تکرـش  دراد ، یدایز  تیمھا  تینما  عوضوم  هک  نیا  یارب  تفگ :

هدـش زاـب  هبعج  ـالبق  هک  یتروص  رد  اـت  دراد  دوـجو  یژارفرپ  نآ  یـالاب  رد  هبعج  نیا  .تسا  لوـصحم  هبعج  دروـم  نیتـسخن  .تسا  هدرک  نییعت 

یخرب یکـسرپسک و  وگول  دیھد ، ناکت  ار  اھنآ  رون  رد  رگا  هک  دنراد  یدیفـس  تمـسق  اھ  هبعج نینچمھ  .دوش  هجوتم  هدـننک  فرـصم  دـشاب ،

.دوش یم هدید  میالع 

یـسک رگا  نیاربانب  .دشاب  هتفرگ  رارق  یـصاخ  صخـش  رایتخا  رد  هژیو  روط  هب  هک  درادن  یلوصحم  چیھ  یکـسرپسک  درک : دـیکات  یرحب  رم  لگ

یارب مینک  یم داھنـشیپ  لیلد  نیمھ  هب  .تسا  کرک  رازفا  مرن دیـشاب  نئمطم  دـینک ، هدافتـسا  ار  ید  یـس لخاد  رازفا  مرن اـمتح  هک  تساوخ 

.دننک دولناد  یکسرپسک  تکرش  یمسر  تیاس  زا  ار  لوصحم  ناگدننک  فرصم رازفا ، مرن تحص  زا  نانیمطا 

بوـسحم اـم  تاـعالطا  یارب  یدـج  یدـیدھت  اـھنآ  زا  مادـک  رھ  هـک  دوـش  یم رــشتنم  دــیدج  سوریو  رازھ  زا 200  شیب  هــــنازور  دوزفا : یو 

تالوصحم زا  امتح  مینک  یم هیـصوت  ناگدـننک  فرـصم  هب  دـنرادن و  یتردـق  چـیھ  اھرازفادـب  نیا  تالمح  لـباقم  رد  کرک  تـالوصحم  .دـنوش  یم

.دننک هدافتسا  لانیجروا 

یناسر ناروانفعالطا نارھتهمانزور  هنایار  ناروانف  سوریوهیداحتا  سنسیالیتنآ 

امش رظن 
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