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؛ گرزب ماھتا  کی  ربارب  رد  یربیاس  تینما  لوغ 

دش راچد  یتیثیح  رسدرد  ک  هب  یکسرپسک » »

تسا و هدـشن  دـییأت  هدـش ، دراو  اـیند  یربیاـس  تینما  تکرـش  نیرتربـتعم  نیرتـگرزب و  هب  هک  تاـماھتا  نـیا  زا  کـی  چـیھ  زوـنھ 
یگنن هکل  دشاب ، تسرد  تاماھتا  نیا  هک  یتروص  رد  اما  دـننک ؛ یم  بیذـکت  ار  اھنآ  تدـش  هب  یکـسرپسک  یالاب  هدر  نالوئـسم 

.تفر دھاوخ  تسد  زا  نآ  هلاس  یدنچ  رابتعا  دروخ و  دھاوخ  مقر  تکرش  نیا  یارب 

یم ادـیپ  یگرزب  تکرـش  رتـمک  اـھ ، سوریو  یتـنآ  یتـینما و  یاـھرازفا  مرن  ورملق  هزوح و  رد 
گرزب تکرـش  نیا  .دـشاب  یناـگمھ  مارتـحا  داـمتعا و  دروم  یکـسرپسک  نوـچمھ  هک  دوـش 

فشک و هلمج  زا  یلیالد  هب  هتـشذگ  لاس  دـنچ  یط  دراد ، رارق  وکـسم  رد  نآ  یلـصا  رقم  هک  یربیاس  تینما 
هدیچیپ و رایـسب  مرک  نوچمھ  تسا ، هدید  دوخ  هب  ایند  نونک  ات  هک  ییاھرازفادـب  نیرت  هدـیچیپ  یزاس  یثنخ 

دروـم هدرک و  بـسک  دوـخ  یارب  یناوارف  تیثـیح  راــبتعا و   Flame هدـیچیپ سوریو  تـن و  سکاتـسا  کاـنرطخ 
.تسا هتفرگ  رارق  دوخ  یابقر  ریاس  یتینما و  ناسانشراک  زا  یرایسب  نیسحت 

درک باطخ  یربیاس  تینما  رد  یگرزب  لوغ  دیاب  ار  یکـسرپسک  یتینما  تکرـش  یدیدرت ، کش و  چـیھ  نودـب 
لاح رد  هفقو  یب  تکرش  نیا  ناسدنھم  .تسا  هزوح  نیا  ناققحم  ناسانـشراک و  نیرتھب  زا  یا  هعومجم  هک 

هب رجنم  عوضوم  نیمھ  .دنتـسھ  اھنآ  یزاس  یثنخ  ناھج و  رـسارس  رد  یربیاس  تارطخ  فشک  یارب  شالت 
؛ دریگب رارق  هجوـت  دروـم  هدــننک  هریخ  شرازگ و  کــی  ناوـنع  هـب  زرتــیور  یرازگربــخ  ریخا  شرازگ  هـک  هدــش  نآ 

مرن رد  هناراـکبارخ  لاـمعا  یارب  دوـخ  تردـق  صـصخت و  زا  یتـینما  لوـغ  نیا  هدـش ، روآداـی  نآ  رد  هک  یـشرازگ 
ار نآ  تدـش  هب  یکـسرپسک  نالوئـسم  هتبلا  هک  یماـھتا  تـسا ؛ هدرک  هدافتـساءوس  دوـخ  یاـبقر  یاـھرازفا 

.دنا هدرک  بیذکت 

یکسرپسک یارب  گرزب  ماھتا  کی 

هک هدـمآ  تکرـش  نیا  قباـس  نادـنمراک  زا  نت  ود  زا  لـقن  هب  هدرک ، رـشتنم  یگزاـت  هب  زرتـیور  هـک  یـشرازگ  رد 
هک هدرک  یم  یراکتسد  یا  هنوگ  هب  ار  بیقر  یتینما  یاھرازفا  مرن  صاخ ، یاھ  شور  اب  یکـسرپسک  تکرش 

برخم لیاف  رازفادـب و  ناونع  هب  ار  یدربراک  یاھرازفا  مرن  ریاس  ای  اھ  لماع  متـسیس  رد  یداع  یاھ  لیاف  اھنآ 
یبالق و یاھرازفادب  هک  هدش  یم  نآ  هب  رجنم  میقتسم  ریغ  یکـسرپسک  رگید ، ترابع  هب  دننک ؛ ییاسانش 

.دنوش داجیا  یبلقت 

تیلاعف راک و  هام  نیدنچ  الومعم  یتایلمع  نینچ  کی  هک  دنا  هدرک  هراشا  یکـسرپسک ، قباس  دنمراک  ود  نیا 
هنوگچ زا  یرتھب  کرد  ات  تسا  هدوب  بیقر  یاھرازفا  مرن  سوکعم  یـسدنھم  تیلاعف  لماش  هدرک و  یم  بلط 
تحـص لکـش  نیا  هب  تاماھتا  نیا  رگا  .دـیآ  تسد  هب  یکـسرپسک  ناسدـنھم  یارب  اـھنآ  نتخادـنا  هابتـشا  هب 

یبـیرخت و تاـیلمع  نـینچ  کـی  روتــسد  اـساسا  هـک  دوـش  یم  رجنم  یدـعب  ماـھتا  نـیا  هـب  دــشاب ، هتــشاد 

اھ نیوانعدیدزابرپ  نیرت  ثحبرپ 

رابخا نیرخآ 

تسا هدادن ماجرب  درومرد  یرظن  نابھگن  یاروش

! تشاذگ یفخم  سوساج  وکنارب  یارب  سیلوپسرپ 

ناتسکاپ ناتسريزو  رد  حلسم  درف  تکالھ 40 

نارحب لح  يارب  ار  درک  بازحا  تسشن  ينازراب 
دش راتساوخ  قارع  ناتسدرک  هقطنم  يسایس 

اب پ يراکمھ  نظ  هب  لوبناتسا  رد  رفن  تفھ  تشدزاب 
ک ک

يمالسا داھج  سامح و  شبنج  هياپدنلب  تاماقم 
دندرک راديد  هزغ  رد  نیطسلف 

سیلوپسرپ نیرمت  رد  یگنیپود  نکیزاب 

وکسم هب  فیرظ  مھم  رفس 

دش هراپ  سیلوپسرپ  عفادم  طابر 

داد لابتوف  سرد  یسلچ  هب  یتیس 

! داتفا بالقنا  زا  لبق  دای  یلزنا  رد  نھک  یلیام 

سیلوپسرپ ندش  ییات  شیش  دھاش  نیورپ 

شور یک  تسیل  هب  شدوخ  ینایمرداپ  اب  یربتعلخ 
! ددرگ یمرب 

زا ديابن  هيروس  ناگياسمھ  هيروس : هجراخ  ريزو  نواعم 
دننک تيامح  اھتسيرورت 

بیکرت هب  رگنب  تشگزاب  وکنارب : دیدج  میمصت 

تسا ناریا  اجنیا  دینکن ؛ هابتشا 

هب شعاد  کیتامتسیس  زواجت  زا  هدنھد  ناکت شرازگ 
یدزیا نارتخد 

ابوک یمیدق  یاھ  نیشام زا  یرک  ناج  بجعت 

یب هب  ناتسچولبو  ناتسیس یلاھا  ریظن  یب  شنکاو 

تسخن اههحفص  وتناتسا  اب  یرنهکانبات  هقطنمیداصتقاسلجمیعامتجایشزرویگنهرف  ناگدننیبتالوحت  امشاب  یبرعلاهاگن 
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تکرــش هدر  ـالاب  نالوئــسم  ناریدــم و  یوـس  زا  میقتــسم  ـالمع و  بـیقر ، یاـھرازفا  مرن  رد  یا  هناراــکبارخ 
.تسا هدش  رداص  یکسرپسک 

زا بیقر  یاـھرازفا  مرن  یکـسرپسک  تکرـش  فرط  زا  تاـیلمع  نیا  هک  دـنا  هدرک  هراـشا  قباـس  نادـنمراک  نیا 
یاـھلیاف هک  تـسا  هدـش  نآ  هـب  رجنم  هداد و  رارق  فدـھ  ار  اـبقر  ریاـس  AVG، Avast و  تفاـسورکیام ، تکرش 
میقتسم یتایلمع  نینچ  نیمارف  زا  یخرب  .دننک  کاپ  دوخ  نایرتشم  متسیس  یور  زا  ار  یرازفا  مرن  ساسح 

زا ابقر  نیا  زا  یخرب  هدافتـسا  یفالت  هب  هک  هدش  رداص  یکـسرپسک » نژوا   » یکـسرپسک راذگناینب  یوس  زا 
.تسا هدش  ماجنا  دوخ ـ  یژولونکت  نیودت  یاج  هب  یکسرپسک ـ  یژولونکت 

تفاسورکیام دروم  رد  یلمع  دروم  کی 

زا یکی  .تـسا  هدوـب  وربور  یلکـشم  نـینچ  اـب  تفاـسورکیام  تکرـش  هـک  هدـش  هراـشا  یلمع  دروـم  کـی  رد 
نایرتشم لاس 2013  رد  ینامز  هرود  کی  رد  هک  هدرک  هراشا  زرتیور  اب  دوخ  هبحاصم  رد  تفاسورکیام  ناققحم 

یتنآ نیا  طـسوت  رتنیرپ  یلـصا  یاـھ  لـیاف  ندـش  هنیطنرق  زا  یپاـیپ  یاـھ  تیاکـش   Redmond سوریو یتـنآ 
ررـض و یب  لیاف  نارازھ  هک  دوش  یم  هجوتم  ینامز  هرود  نامھ  رد  تفاـسورکیام  تیاـھن  رد  .دنتـشاد  سوریو 

.تسا هدش  هنیطنرق  تکرش  نیا  سوریو  یتنآ  طسوت  لومعم 

قیرزت اب  یکسرپسک  تکرـش  ناسدنھم  هک  تسا  هتـشون  یراکبارخ ، تایلمع  نیا  حیرـشت  رد  زرتیور  شرازگ 
هنایفخم ار  اـھ  لـیاف  نیا  یدربراـک ، یاـھرازفا  مرن  ساـسح  لومعم و  یاـھ  لـیاف  زا  یخرب  هب  برخم  یاھدـک 

یاھ لباق  راتخاس  اب  یفاک  دـح  هب  اھنآ  راتخاس  اھ و  لیاف  نیا  هچنانچ  دـندر و  کیم  لاسرا  دوخ  یاـبقر  یارب 
ناربراک یارب  ییاھرـسدرد  هدـش و  یم  رازفا  مرن  یلـصا  لیاف  ندـش  کاـپ  هب  رجنم  تشاد ، تھابـش  یلـصا 

.تسا هدرک  یم  داجیا 

یکسرپسک نالوئسم  یوس  زا  ماھتا  در 

هداد زرتـیور  یرازگربـخ  هب  هـک  یا  هیناـیب  رد  تکرـش ، نـیا  راذـگناینب  یکـسرپسک » نژوا   » صوـصخ نـیمھ  رد 
یتاـیلمع نیپـمک و  هاـگ  چـیھ  تکرـش  نیا  هک  هدرک  هراـشا  و  بیذـکت   در و  ار  تاـماھتا  نیا  تدـش  هب  تـسا ،

هب یو  .تشاد  دـھاوخن  هتـشادن و  اـھنآ  رد   False Positive داـجیا بیقر و  یاـھرازفا  مرن  بـیرخت  یارب  یفخم 
.تسا هدرک  در  یلک  هب  ار  تاماھتا  تفاسورکیام ، ینیع  دروم  رد  هژیو 

نیا هب  دراد ؛ زرتیور  هک  تسا  ییاعدا  هباشم  اقیقد  هدرک ، دای   False Positive هب نآ  زا  یکسرپسک  نژوا  هچنآ 
یاھ لیاف  ناونع  هب  ار  متـسیس  ررـض  یب  لومعم و  یاھ  لیاف  یتینما  رازفا  مرن  ای  سوریو  یتنآ  کی  هک  اـنعم 
کی نداتفا  راک  زا  بجوم  اھنآ ، لماک  یزاسکاپ  ای  هنیطنرق  اب  هجیتن  رد  دنک و  یم  ییاسانش  یرازفا  دب  رـضم و 

.دوش یم  لماع  متسیس  لک  ای  یدربراک  رازفا  مرن 

زا ایند  یربیاس  تینما  لوغ  نیرتگرزب  دشاب و  اطخ  زرتیور  شرازگ  هک  تشاد  دـیما  ناوت  یم  اھنت  همھ ، نیا  اب 
، نیا زا  دـعب  تسـشن و  دـھاوخ  تکرـش  نیا  تیثیح  رب  یگنن  هکل  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دوش  یرب  تاماھتا  نیا 

تـسد داـمتعا  نـیا  زا  دنتـشاد ، نآ  یاـھرازفا  مرن  تکرـش و  نـیا  هـب  قـلطم  داـمتعا  هـک  ناربراـک  زا  یرایـسب 
.دیشک دنھاوخ 

ریواصت ! + اھ یھجوت

رتخد هب  شعاد  هدرکرس  زواجت  زا  دیدج  یتایئزج 
ییاکیرمآ ناسردادما 

روتانس هیلع  اکیرمآ  ناریا و  مچرپ  اب  نایدوھی  تارھاظت 
ینطو نوسناھوج  تلراکسا  نیا  لاثما  هب  قفاوت /  فلاخم 

هجراخریزو ارچ  میدنمزاین /  یمومع  یساملپید  یارب 
هیبرعلا داد / ؟ شحف  شا  یناتسبرع یاتمھ  هب  هیسور 

هدنیامن بلاج  تایعافد  درک / ! نیسح  مادص  دحتم  ار  ناریا 
یراوخ نیمز  راتکھ  هب 100  مھتم 

برغ کرھش  رد  یگداوناخ  کانلوھ  تیانج 

دياب يزارخ   : يحطبا ناینیسح /  هب  نایکشزپ  هیانک 
 / نارھت رد  یجنران » شاب  هدامآ   / » دنک ور  ار  شتسیل 

زمرق طخ  یناجیرال  ناردارب  تفرگ /  ار  ناریا  یاج  ناجیابرذآ 
دنتسین

لمآ رد  زابلدو  تسد  زادرپدوخ 

ابیزان رسمھ  ناگدنراد  یارب  بیجع  یاوتف 

دش رداص  یوضترم  مکح 

یمشاھ یدھم هرابرد  یا  هژا هب  یرھطم  همان 

تمیق یبیشارس  رد  وردوخ  رازاب 

زا تیاور  ١١ یمشاھ / هزئاف  بیجع  یاھ  هرطاخ لایرس 
ریزو تساجک /؟ روھمج  سیئر  ردارب  یاج  ییاراد /  ١

تیاور تسین /!؟ وا  زا  یربخ  تساھتدم  هک  داژن  یدمحا 
یارب ریزو  لح  هار  تخل / هاشداپ  ناتساد  زا  یلیلج 

« زیخاتسر »

! دنک يم  هلمح  رطق  هب  هدنيآ  هتفھ  دنچ  رد  ناريا 
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