
 USB هاي حافظه احتياطات

 قبثليت فلص ّبي حبفظِ ايي اهب. است سايج ثسيبس اطالعبت اًتقبل ٍ رخيشُ ثشاي فلص ّبي حبفظِ اص استفبدُ اهشٍص

 .آٍسًذ هي ثَجَد اهٌيتي هطنالت ّن ٍ مٌذ هي سبدُ سا آًْب اص استفبدُ ّن مِ داسًذ ّبيي

 چيست؟ فلص ّبي حبفظِ اهٌيتي خطش

 جيت دس دادى قشاس سبدگي ثِ آًْن ّستٌذ ًقل ٍ حول قبثل ٍ اسصاى دستشس، دس مَچل، فلص ّبي حبفظِ

 مبهپيَتش ثِ مبهپيَتشي اص اطالعبت اًتقبل ٍ ًقل ثشاي ّب حبفظِ ايي مِ است ضذُ سجت هضايب ايي ّوِ. ضلَاس

 ٍيشٍس ٍ مبهپيَتشي خشاثنبساى ثشاي سا آًْب ّب خبصيت ايي ّوِ چِ اگش ثبضٌذ هشسَم ٍ هحجَة ثسيبس ديگش

 .است مشدُ جزاة ّب

 فلص حبفظِ اتصبل اص ثعذ طَسينِ ثِ. است آى ثِ فلص حبفظِ اتصبل ثب مبهپيَتش مشدى آلَدُ خشاثنبسي ساُ يل

 مٌيذ، هتصل ديگشي مبهپيَتش ثِ سا آلَدُ فلص ايي اگش حبل. ضَد هي آلَدُ ّب افضاس ثذ يب هخشة ّبي مذ ثب

 ّن مبهپيَتش ايي است هوني  چٌذ ّش. مٌٌذ هي آلَدُ ّن سا مبهپيَتش آى ٍ ضًَذ هي فعبل ّب افضاس ثذ ثالفبصلِ

. ضذ خَاّذ تش آلَدُ ّن ثبص ضوب فلص حبفظِ احتوبال آًگبُ. ثبضذ آلَدُ ديگشي ّبي افضاس ثذ يب ّب ٍيشٍس ثِ خَد

 .ضَد هي ّب ٍيشٍس ٍ ّب افضاس ثذ اص ملنسيًَي ثِ تجذيل ضوب فلص ايٌنِ تب داسد، اداهِ ّوچٌبى سًٍذ ايي ٍ

 خشاثنبس يل اگش. مٌٌذ استفبدُ اطالعبت دصدي ثشاي هستقيوبً USB حبفظِ اص خشاثنبساى اص ثعضي است هوني

 حتي. مٌذ هٌتقل USB ثِ هستقيوبً سا حسبس اطالعبت تَاًذ هي ثبضذ داضتِ ضوب مبهپيَتش ثِ فيضيني دستشسي

 ضذى خبهَش اص ثعذ دقيقِ چٌذ تب مبهپيَتش حبفظِ چَى. ثبضذ پزيش آسيت تَاًذ هي است خبهَش مِ مبهپَتشي

 سيضي ثشًبهِ USB حبفظِ يل خشاثنبسي ٌّگبم ايي دس اگش ٍ. هبًذ هي ثبقي فعبل ثبضذ ٍصل ثشق ثِ ايٌنِ ثذٍى

 گزاسي سهض ّبي مليذ عجَس، سهض: ضبهل مِ مٌذ مپي سا مبهپيَتش حبفظِ تَاًذ هي مٌذ هتصل مبهپيَتش ثِ سا ضذُ

 سشقت آًْب مبهپيَتش اص مِ ًطًَذ هتَجِ حتي است هوني ّب خشاثنبسي ايي قشثبًيبى. ضَد هي هْن اطالعبت ٍ

 .است گشفتِ صَست اطالعبت



 داضتي ثٌبثشايي. ضًَذ هي گن يب دصديذُ ساحتي ثِ مِ است ايي USB ّبي حبفظِ خطشات آضنبستشيي اص يني ٍ

 هْن اطالعبت دادى دست اص هسبٍي آى مشدى گن چَى. است هْن ثسيبس USB حبفظِ هْن ّبي فبيل اص پطتيجبى

 آى اطالعبت ثِ مسي ّش است هوني ًنٌيذ گزاسي سهض سا خَد فلص حبفظِ هْن اطالعبت اگش ٍ. ثَد خَاّذ

 .مٌذ پيذا دست

 مٌيذ؟ حفبظت خَد اطالعبت اص تَاًيذ هي چگًَِ

 صيش ّبي مبس ضَد هي هتصل آى ثِ USB دسايَ مِ مبهپيَتشي يب USB دسايَ سٍي خَد اطالعبت حفبظت ثشاي

 .دّيذ اًجبم سا

 اطالعبت اص ضَيذ هطوئي ٍ. مٌيذ استفبدُ اطالعبت گزاسي سهض ٍ پسَسد اص -مٌيذ استفبدُ اهٌيتي ّبي سٍش اص

 .ًطَيذ دسدسش دچبس تبى فلص حبفظِ ضذى گن صَست دس تب ايذ، مشدُ گيشي پطتيجبى خَد

 دس مِ سبصهبًي مبهپيَتش ثشاي خَد ضخصي فلص حبفظِ اص -داسيذ ًگِ جذا ضخصي حبفظِ اص سا مبسي فلص حبفظِ

 مبهپيَتش سٍي است سبصهبًي اطالعبت حبٍي مِ فلطي حبفظِ اص ّويٌطَس ٍ. ًنٌيذ استفبدُ مٌيذ هي فعبليت آى

 .ًنٌيذ استفبدُ خَد

 آًتي يل ٍ ٍيشٍس آًتي ٍال، فبيش يل اص -داسيذ ًگِ سٍص ثِ سا آًْب ٍ ًنٌيذ استفبدُ اهٌيتي ّبي افضاس ًشم اص

. دّيذ مبّص حوالت ثشاثش دس سا خَد مبهپيَتش پزيشي آسيت تب. مٌيذ استفبدُ(  Anti Spy Ware) ٍيش اسپبي

 .داسيذ ًگِ سٍص ثِ اهٌيتي ّبي ٍصلِ افضٍدى ثب سا ّب افضاس ًشم ايي ثبيذ ّوچٌيي

 خَاّيذ هي سا ًبضٌبختِ يب هطنَك USB حبفظِ يل اگش -ًنٌيذ استفبدُ ًبضٌبختِ USB حبفظِ يل اص ّيچگبُ

. مٌٌذ سبصي پبك ضوب ثشاي آًشا تب ثذّيذ IT صهيٌِ دس خَد سبصهبى هتخصص افشاد ثِ آًشا اٍل مٌيذ استفبدُ

 ثِ داسد قشاس آى سٍي مِ فيلوي ٍ عنس ّبي فبيل ثخبطش يب مٌجنبٍي سٍي اص سا ّب حبفظِ گًَِ ايي ّيچگبُ

 ًشم آًْب ثَسيلِ ٍلي. ضًَذ هي استفبدُ تلِ عٌَاى ثِ جزاة ّبي فبيل هعوَال چَى. ًنٌيذ هتصل خَد مبهپيَتش

 .ضَد هي مبهپيَتشتبى ٍاسد هخشة ّبي افضاس

 


