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یتیرویکـس و تنرتـنیا  یـسراف  هخـسن 
زا یکـــسرپسک 2014  سوریو  یتـــنآ 
لاس تبـسانم  هب  هامدنفـسا و  مھدزون 

دھاوـخ یناریا  ناربراــک  سرتـسد  رد  وـن 
. دوب

ربخ همادا 

تسا هدشن  هتفرگ  یدج  زونھ  اھهداد  تشن 

یراــتخاس تــسا و  ناریا  رد  یکــسرپسک  تــالوصحم  هدــنھدهيارا  وکدــیا ، تــکرش 

ناریا رد  یرادا  یاھنیـشام  ناگدننکهیارا  نیلوا  لسن  زا  ردـپ  ییاقب  دراد . یگداوناخ 

. تسا هدیشخب  نردم  یرھاظ  ار  یمیدق  راکوبسک  رسپ  ییاقب  هدوب و 

یکی هک  ینامز  ات  هدوب ؛ اھتیلاعف  نیتسخن  وزج  هکبـش ، یزادـناهار  نآ  همادا  رد  رتویپماک و  شورف 

قوـس تـالوصحم  نیا  هيارا  تمـس  هب  ار  اـھییاقب  لاـنیجیروا ، سوریویتـنآ  لاـبند  هب  ناـیرتشم  زا 

نیا رد  ییاقب  انیـس  دـسریمن . ماـشم  هب  نآ  زا  قنور  یوب  هک  دوشیم  داـجیا  یرازاـب  دـھدیم و 

. دوشیمن هتفرگ  یدج  ناریا  رد  زونھ  هدرک و  اپ  هب  ادصورس  یلیخ  ایند  رد  اھهداد  تشن  هک  دنکیم  دیکات  وگوتفگ 

هب زاین  ساسحا  یاتـسار  رد  چاووفنیا  تکرـش  اب  یراکمھ  اـیآ  مینک . زاـغآ  اـھهداد  تشن  عوضوم  یور  تکرـش  دـیدج  تیلاـعف  اـب  ار  ثحب 

؟ تسا هدرک  تیادھ  تمس  نیا  هب  ار  امش  رازاب  یاضاقت  ینعی  تسا ؟ هدوب  اھهداد  تشن  عوضوم  یور  زکرمت 

یناھج هصرع  رد  دنور  نیا  تسا . هدوب  ورهبور  یللملانیب  هصرع  رد  یرایـسب  یاضاقت  دشر  اب  ریخا  یاھلاس  رد  هک  تسا  یثحابم  هلمج  زا  تاعالطا  تشن 

فلتخم یاھنامزاس  اھتلود و  هجوت  دروم  یرتشیب  تدش  اب  ندونـسا  تربار  نآ  زا  سپ  سکیلیکیو و  تیاس  طسوت  اکیرمآ  هنامرحم  تاعالطا  راشتنا  زا  دعب 

هنیمز نیا  رد  یاهدیدع  تالکشم  اب  فلتخم  زکارم  اھنامزاس و  میاهدوبن و  نوصم  تاعالطا  تشن  زا  ام  مھ  ناریا  رد  هنافساتم  تفرگرارق . یصوصخ  یتلود و 

هب دیاب  لاح  نیع  رد  میراد . رطاخ  هب  ار  یکناب  تراک  نویلیم  هس  یاشفا  عوضوم  همھ  امتح  تسا و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ینیع  یاھلاثم  هک  دـناهدوب  ورهبور 

نیا رد  ار  ام  دش ، ماجنا  نامدوخ  قباس  لنسرپ  زا  یکی  طسوت  هک  یتاعالطا  تقرس  هدوبن و  انثتـسم  لکـشم  نیا  زا  مھ  وکدیا  هک  منکب  هراشا  مھ  هتکن  نیا 

نیمات یناـمزاس  یاھهیامرـس  نیرتدنمـشزرا  ینعی  اـھنامزاس  یاـھهداد  هعومجم  زا  ار  یبساـنم  تظاـفح  ینمیا و  دـناوتب  هک  یلوصحم  هضرع  ینعی  حرط 

. درک رتممصم  دنک ،

؟ تسا هدوب  لیخد  رما  نیا  رد  دراد ، یکسرپسک  تکرش  اب  هك  يکیدزن  یراکمھ  ایآ  دیدرک و  باختنا  ار  چاووفنیا  ارچ 

. دنکیم تیلاعف  ایند  رد  تاعالطا  تشن  زا  یریگولج  یاھراکھار  هيارا  هنیمز  رد  یاهتفرشیپ  رایسب  حطـس  رد  هک  تسا  ییاھتکرـش  دودعم  زا  یکی  چاووفنیا 

باختنا تصرف  المع  دوشیم و  هيارا  رضاح  لاح  رد  ییاکیرمآ  یاھتکرش  فرط  زا  یگمھ  ییاھراکھار  نینچ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  منک  رکذ  دیاب  لاح  نیع  رد 

ادتبا رد  هک  تسا  یاهعومجم  چاووفنیا  تکرش  رگید ، فرط  زا  تسا . دودحم  رایـسب  دنـشاب  هتـشاد  ار  ناریا  رد  ندرک  راک  ناکما  هک  مانبحاص  یاھدنرب  نایم 

ادـج یکـسرپسک  تکرـش  زا  لوصحم ، هعـسوت  اضاقت و  دـشر  هب  هجوت  اب  لاس  دـنچ  زا  سپ  هدـش و  فیرعت  یکـسرپسک  تکرـش  لد  رد  هژورپ  کی  تروصهب 

. تسا تیلاعف  لاح  رد  یکسرپسک  تکرش  زا  لقتسم  تروصهب  ًالماک  رضاح  لاح  رد  هدش و 

چاووفنیا تالوصحم  هضرع  تاطابترا و  هعسوت  تھج  هب  یراکمھ  نسح  نیا  زا  ام  دیدرت  نودب  یکسرپسک ، وکدیا و  یراکمھ  بسانم  هنیشیپ  هب  هجوت  اب  هتبلا 

. میدرک هدافتسا  زین  ناریا  هب 

؟ تفای دھاوخ  تیلوبقم  یناریا  یاھنامزاس  نایم  رد  تسین ، مھ  تمیقنازرا  اتدعاق  هک  ییاھراکھار  نینچ  دینکیم  رکف 

ناـمدوخ زا  ار  لاوـس  نـیمھ  اـقیقد  مـیدرک ، عورــش  ناریا  رازاـب  رد  یکــسرپسک  سوریویتـنآ  تـالوصحم  هـضرع  يارب  ار  ناــمدوخ  تیلاــعف  اــم  هـک  یناــمز 

رایـسب یتمیق  هلـصاف  هک  لانیجیروا  سوریویتنآ  دیرخ  یارب  تسا  رـضاح  ایآ  درادـن ،  IT تـالوصحم یارب  هنیزھ  تخادرپ  هب  تداـع  هک  یرازاـب  میدیـسرپیم ؛

تیمھا هب  تبسن  دارفا  یصوصخ و  یتلود و  یاھنامزاس  زا  یرایسب  دیدرت  نودب  رضاح  لاح  رد  دنک ؟ تخادرپ  دراد  ناگیار  هتسکش و  لفق  لوصحم  اب  یدایز 

یاضف رد  هک  یتارطخ  هرمزور و  تالمح  مجح  عقاو  رد  دنرادن . یدیدرت  یـصخش  هدافتـسا  یتح  ینامزاس و  هکبـش  راتخاس  رد  لانیجیروا  سوریویتنآ  دوجو 

یریگولج هنیمز  رد  تسین . دروایب  هارمھ  هب  ار  درف  متـسیس  هکبـش و  ییادتبا  تینما  دناوتب  هک  یلـصا  سوریویتنآ  کی  باختنا  زج  یھار  دراد ، دوجو  یزاجم 

نامزاس یلخاد  تینما  نیا  هب  ینادـنچ  تیمھا  نونکات  یـصوصخ  یتلود و  ياھنامزاس  دـیاش  ینعی  تسا ، هباـشم  اـقیقد  ناتـساد  زین  تاـعالطا  تشن  زا 

. دوب دھاوخ  ریذپانزیرگ  زین  دنک  مھارف  ار  هعومجم  یلخاد  تینما  هک  یلوصحم  هب  زاین  یلخاد  تادیدھت  دشر  اب  دیدرت  نودب  یلو  دندادیمن ،

وکدیا تکرش  لماعریدم  ییاقب ، انیس  اب  طابترا  رصع  ھمان  ھتفھ  یوگتفگ 
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وگ تفگ و  تالاقم / 

تسخن وکدیارابخاهحفص  تکرش  لماعریدم  ییاقب ، انیس  اب  طابترا  رصع  همان  هتفھ  یوگتفگ 

تکرش رابخا 
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وگ تفگ و  تالاقم / 

یگناخ یگناختینما  راکتینما  بسک و  راکتینما  بسک و  کچوکتینما  تارادا  کچوکتینما  تارادا  تینما 

تامدخ نیالنآتالوصحم و  یتنرتنیاشورف  تینما  اھزکرم  تیدپآ  یشیامزآ و  یاھ  امناگدنیامنینابیتشپھخسن  هرابرد 
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یگناخ یاھدربراک  یارب 

هخسن 3.0 بان  یکسرپسک 

کچوک تارادا  یارب 

هخسن 3 کچوک  تارادا  تینما 

رازفا مرن  ناربراک 

نیالنآ دیرخ 

ینف ینابیتشپ 

یتکرش تالوصحم  شرافس 

بناج زا  یژتارتسا  رییغت  نیا  دینکیم  رکف  دوریم . شیپ  ندشروحمراکھار  تمـس  هب  نونکا  هدوب و  روحملوصحم  نونکات  وکدـیا  تکرش 

؟ درک دنھاوخ  یبایزرا  هنوگچ  دیدج  لیامش  رد  ار  امش  دش و  دھاوخ  ریبعت  هنوگچ  امش  نایرتشم 

دنمناوت یاهفرح و  رایـسب  میت  ناـیرتشم و  هداوناـخ  داـمتعا  زجهب  یزیچ  مھنآ  هک  دـنک  یروآعمج  ار  یمھم  هیامرـس  هدـش  قفوم  ریخا  یاـھلاس  رد  وکدـیا 

نیرتیاهفرح نیرتھب و  ناوت ، تیاھن  اب  میاهدرک  یعـس  لاح  هب  ات  تسا ، نامتادـھعت  هب  یرادافو  اـم  یناـمزاس  راعـش  هک  روطناـمھ  تسا . هدوبن  ناراـکمھ 

هداوناـخ تمـس  زا  هراوـمھ  هدوـب و  وکدـیا  تیقفوـم  نیرتگرزب  نیا  مینک . هـضرع  اـھلاس  نـیا  یط  دنتـسھ  نآ  قیـال  اـم  ناـیرتشم  هداوناـخ  هـک  ار  یتامدـخ 

شالت وکدیا  تیلاعف  هعـسوت  یارب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  دامتعا  نیا  دنکیم و  هضرع  ار  یتامدخ  هچ  رگید  وکدـیا  هک  میدوب  ورهبور  لاوس  نیا  اب  نامنایرتشم 

زکرمت نیا  نانچمھ  مینکیم  شالت  تسا . هدوب  رازاب  رد  وکدیا  تیقفوم  لیالد  زا  یکی  تامدخ  تالوصحم و  هضرع  رد  وکدیا  زکرمت  ام  رظن  زا  لاح  نیع  رد  مینک .

مراودـیما درک . دـھاوخ  دودـحم  یـصوصخ  یتلود و  یاھنامزاس  هب  یتینما  یاھراکھار  هيارا  ات  اتیاھن  ار  دوخ  تامدـخ  وکدـیا  لـیلد  نیمھ  هب  مینک و  ظـفح  ار 

. دننک لابقتسا  ام  یاھتیلاعف  شرتسگ  زا  زین  وکدیا  نایرتشم  هداوناخ 

. دراد ناریا  رازاب  رد  یدـنمتردق  روضح  نانچمھ  یکـسرپسک  میدرگ . زاـب  یکـسرپسک  تـالوصحم  هيارا  ینعی  امـش  راـک  یلـصا  هزوح  هب 

؟ دینیبیم اجک  ار  وکدیا  هاگیاج  دینکیم و  یبایزرا  هنوگچ  ار  رازاب  دنور  امش 

تسا گرزب  رازاب  مھ  هک  دھدیم  ناشن  ناریا  رازاب  رد  رگید  یاھدنرب  تیلاعف  روضح و  تسا و  دشر  هب  ور  نانچمھ  نامروشک  رد  یلصا  یاھسوریویتنآ  رازاب 

رد یکسرپسک  تالوصحم  نیالنآ  هدننکعیزوت  ناونعهب  رـضاح  لاح  رد  وکدیا  تسا . گرزب  رایـسب  رازاب  زا  یکـسرپسک  دنرب  مھـس  مھ  دراد و  دشر  یاج  مھ  و 

ینعی یکـسرپسک  یگدـنیامن  حطـس  نیرتالاب  رد  یتکرـش  تالوصحم  هضرع  رد  لاـح  نیع  رد  دـنکیم و  تیلاـعف  اـقیرفآ  لامـش  هناـیمرواخ و  هقطنم  ناریا و 

. دنکیم تیلاعف  موینیتالپ  حطس 

نیا اب  مھ  امـش  تسا . هتفاین  هعـسوت  یفاک  ردـقهب  هک  مینکیم  طابنتـسا  ام  رازاـب ، رد  نآ  ذوفن  یکـسرپسک و  نیالنآ  شورف  دروم  رد 

؟ دیاقفاوم عوضوم 

دیرخ ات  نیالنآ  دیرخ  هب  تبـسن  یرتشم  هقئاذ  رییغت  ات  اـھتخاسریز  دوجو  یزاـسگنھرف و  زا  دراد . یرایـسب  هعـسوت  یاـج  املـسم  نیالنآ  شورف  ثحب 

رد رظن  دروم  فادـھا  هب  ام  هتـشاد و  ار  یبسانم  رایـسب  دـشر  هتـشذگ  یاھلاس  رد  نیالنآ  تروصهب  یکـسرپسک  تـالوصحم  شورف  هعـسوت  یھاگشورف .

مامت رـضاح  لاـح  رد  میاهتفاـی و  تسد  ( www.irkaspersky.com  ) ماکتاد یکـسرپسک  رآیآ  تیاـس  رد  یکـسرپسک  لاـنیجیروا  تـالوصحم  هضرع  یفرعم 

اب وکدیا  طسوت  تالوصحم  یزاسیسراف  هتبلا  تسا . یکسرپسک  تالوصحم  نیالنآ  یاھیگدنیامن  هکبش  هعـسوت  فدھ  اب  نیالنآ  رازاب  رد  ام  یاھیزیرهمانرب 

. تسا هدوب  رثوم  رایسب  نیالنآ  شورف  رازاب  دشر  رد  ریخا  لاس  هس  رد  اھنآ  هضرع  یکسرپسک و  یھارمھ 

؟ تسا هدوب  هچ  نآ  تلع  هتشاد . یبولطم  قیفوت  یکسرپسک  اما  دننکیم ، تیلاعف  ناریا  سوریویتنآ  رازاب  رد  یگرزب  یاھدنرب 

رـضاح لاح  یاھدنرب  نیرتھب  زا  یکی  ینف  یاھیگژیو  تاناکما و  رظن  زا  یکـسرپسک  سوریویتنآ  هکنیا  رد  تسا ، لوصحم  دوخ  تیفیک  نم  رظن  زا  هتکن  نیلوا 

رد یلخاد  یاھهکبـش  ینف ، یاھیگژیو  رب  هوالع  اما  تسا ، ایند  رد  اـھسوریویتنآ  یباـیزرا  زکارم  هب  عاـجرا  لـباق  هلاـسم  نیا  درادـن . دوجو  یکـش  تسا ،

لوسنک سوریویتنآ  کی  یتاذ ، تاناکما  رب  هوالع  هک  دنراد  زاین  یدنمتردق  لوصحم  هب  هک  دنتـسھ  یاهدـیچیپ  گرزب و  یاھهکبـش  روصت  فالخ  رب  دـیاش  ناریا 

. دنک هدروآرب  ار  اھنامزاس  یاھزاین  تاناکما و  ات  دشاب ، هتشاد  یوق  رایسب  یتیریدم 

لباـق یبوـخهب  لوـصحم  ینف  شناد  هک  هدـش  ثعاـب  هلاـسم  نیا  هدـش و  دراو  ناریا  رازاـب  هب  هک  هدوـب  یتـالوصحم  نیلوا  وزج  یکـسرپسک  دـنرب  هکنیا  رگید 

نم رظن  هب  تسا . سرتسد  رد  یناسآهب  دراد ، دوجو  ناریا  رد  هک  ددعتم  یاھیگدـنیامن  هعومجم  هطـساوهب  تالوصحم  نیا  هکنیا  رب  هوالع  دـشاب . سرتسد 

ماـجنا رب  وکدـیا  زکرمت  نمـض  رد  تسا . رادروـخرب  یرتمجـسنم  رتـھب و  راـتخاس  زا  اھدـنرب  ریاـس  هـب  تبـسن  ناریا  رد  یکـسرپسک  تـالوصحم  هـضرع  هـکبش 

. تسا هدوبن  ریثاتیب  تیقفوم  نیا  رد  بسانم  یمومع  طباور  نینچمھ  هدرتسگ و  یبایرازاب  یاھتیلاعف 

مطـالت اـب  یجراـخ  یاـھسوریویتنآ  رازاـب  دـینکیم  رکف  دـنراد ، یموب  تـالوصحم  دـیلوت  رب  تلود  فـلتخم  یاـھشخب  هک  یزکرمت  اـب  اـیآ 

؟ تسا هدوبن  هدنیآ  رد  تارییغت  نیا  هب  یخساپ  امش  ندشروحمراکھار  ایآ  و  دش ؟ دھاوخ  ورهبور 

اب تباقر  تذـل  نوچ  دـشاب ، دـنمتردق  رایـسب  یلخاد  سوریویتنآ  هک  تسا  رتھب  رایـسب  نم  رظن  زا  تسا . بسانم  رایـسب  رازاب  رد  یلخاد  سوریویتنآ  روضح 

هب تبـسن  اھنامزاس  زا  تظافح  تیفیک  یلـصا  یاھرتماراپ  نانچمھ  داد و  دھاوخن  خر  رازاب  رد  یـصاخ  مطالت  مرظن  هب  تسا . رتشیب  رایـسب  دنمتردق  يبیقر 

یناریا سوریویتنآ  روضح  هب  تبسن  یخساپ  مھ  وکدیا  ندشروحمراکھار  دوب . دھاوخ  یرثکادح  تاناکما  اب  تباقر  لباق  یتیریدم  لوسنک  یجراخ و  تادیدھت 

. تسا رازاب  رد  وکدیا  رتشیب  روضح  هب  نایرتشم  دامتعا  هب  تبسن  یخساپ  هكلب  تسین ،

بلطم یراذگ  کارتشا 
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