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 تش هطنل ثسيبس عولنشدضبى ًحَُ ضذى تش پيچيذُ ٍ ّب ٍيشٍس حولِ گستشش ثب ايٌتشًت دس اهٌيت ثحث اهشٍصُ

 ثب مِ صيبدي افشاد سٍي ٍ داد اًجبم تحقيقي پيص چٌذي PC Magazine هعتجش هجلِ. است ضذُ گزضتِ اص

 ايٌتشًتي ّبي سشٍيس دسثبسُ مٌٌذگبى ضشمت اص آًْب. داد اًجبم هطبلعبتي داضتٌذ مبس ٍ سش ايٌتشًت ٍ مبهپيَتش

 ضذت اص مٌٌذگبى ضشمت ثيطتش. ثَد اًگيض ضگفت آهذُ ثذست ًتبيج اهب پشسيذًذ سَاالتي داضتٌذ اختيبس دس مِ

 دسستي اطالعبت آًْب ثب هقبثلِ ّبي سٍش اص ٍ ًذاضتٌذ دسستي دسك مشد هي تْذيذ سا آًْب مِ اي ثبلقَُ خطش

 .ًذاضتٌذ

 كٌن، ًوي ذخيرُ شَد هي هتصل ايٌترًت بِ كِ كاهپيَتري رٍي هْوي اطالعات هي :اول افسانه

 .باشن اطالعات اهٌيت ًگراى خيلي ًيست الزم بٌابرايي

 تْذيذات آهذى ثَجَد ثب اهشٍصُ ٍلي است دسست ّب حشف ايي گفت ضذ هي اغوبض موي ثب پيص سبل چٌذ

 ايي ثِ ديگش است تش هخشة آًْب دٍي ّش اص ٍ داسد سا ٍيشٍس ّن ٍ ايٌتشًتي مشم يل خَاظ ّن مِ! دٍسگِ

 ًذاضتِ آى سٍي هْوي اطالعبت اگش حتي ثگزسيذ تفبٍتي ثي ثب خَد مبهپيَتش اهٌيت مٌبس اص تَاًيذ ًوي سبدگي

 اص موتش عشض دس تَاًذ هي ثسيبسي چطن اص دٍس داسد ًبم Blaster مِ تْذيذات ايي اص يني هثبل عٌَاى ثِ ثبضيذ

 ًيست هْن هخشثي افضاس ثذ چٌيي ثشاي. مٌذ آلَدُ ايٌتشًت دس سا مبهپيَتش ّب هيليَى ثلنِ ٍ ّضاساى سبعت چٌذ

 هي آٍسي جوع سا اطالعبت فقط داسد اسصضي چِ آى اطالعبت ٍ دّذ هي قشاس ّذف سا مسي چِ مبهپيَتشي مِ

 هستقيوب ضوب مبهپيَتش است هوني حتي. مٌذ استفبدُ سَء سفتِ سشقت ثِ اطالعبت ايي اص هٌبست صهبى دس تب مٌذ

 ضجنِ يل دس هثالً)  ديگش ّبي مبهپيَتش ثِ حولِ ثشاي پبيگبّي عٌَاى ثِ آى اص ٍ ًطَد ٍاقع حولِ هَسد

 ًب النتشًٍيني ّبي ًبهِ اسسبل ثشاي ضوب مبهپيَتش اص است هوني سٍش ايي ثِ حتي. ضَد استفبدُ(  مبهپيَتشي

 هسئَليت ثٌبثشايي. خجشيذ ثي اى اص حبلينِ دس ضَد، استفبدُ اخالقي غيش ّبي سبيت ٍة تجليغبت ٍ خَاستِ

 .مٌيذ حفبظت تْذيذات ايي ثشاثش دس خَد مبهپيَتش اص مِ مٌذ هي حنن ضوب ضْشًٍذي

 را كاهپيَتر يا كٌن هي قطع كاهپيَتر با را خَد ارتباط كٌن ًوي كار ايٌترًت با زهاًيكِ :دوم افسانه

 .ام كردُ حفاظت خَد كاهپيَتر از بٌابرايي. كٌن هي خاهَش



 حوالت ثشاي هٌبست ّذف يل ّن ثبص ًطَد هتصل ايٌتشًت ثِ ّيچگبُ ضوب مبهپيَتش اگش حتي است، اضتجبُ

 اص اگش خصَظ ثِ ضَد ًوي فعبل لحظِ ّوبى لضٍهبً يبثذ هي ساُ ضوب مبهپيَتش ثِ ٍيشٍسي ًبخَاستِ صهبًينِ. است

 اص اي سحوبًِ ثي طَس ثِ اي يبساًِ تْذيذات سبيش ٍ ّب ٍيشٍس اهشٍصُ. مٌيذ هي استفبدُ ايويل چل ّبي ثشًبهِ

 .ضًَذ هي هٌتطش مبهپيَتشي ّبي ضجنِ ٍ USB ، CD/DVD حبفظِ طشيق

 ايويل در(  attached)  شدُ الصاق ّاي فايل ًشَد ٍيرٍسي كاهپيَترم ايٌكِ براي :سوم افسانه

 .كٌن ًوي باز را هشكَك ّاي

 ّونبس يب دٍست يل اص مِ ثبضذ ايويلي مٌذ هي پيذا ساُ ضوب مبهپيَتش ثِ مِ ثعذي ٍيشٍس است هوني اهب

 ّبي حفشُ طشيق اص تَاًٌذ هي حتي دٍسگِ ّبي مشم. است ثَدُ آلَدُ اٍ مبهپيَتش چَى. ايذ مشدُ دسيبفت

 ضذى آلَدُ ايويل ثبعث تَاًذ هي ايويل يل ديذى يب خَاًذى فقط گبّي ثٌبثشايي. ضًَذ ٍاسد ضوب هشٍسگش اهٌيتي

 يل يب فبيشٍال ٍ ٍيشٍس آًتي هجوَعِ يل مبفيست فقط هعضل ايي اص جلَگيشي ثشاي. ضَد ضوب مبهپيَتش

 ثشاي.  داسيذ ًگِ(  سٍص ثِ)  Update سا آى الجتِ ٍ. مٌيذ ًصت(  Internet Security)  ايٌتشًت اهٌيت ثستِ

Update ثِ ديش ثِ ديش اگش خصَظ ثِ داسيذ ًيبص مبفي سشعت ثب ايٌتشًت خط يل ثِ ّن ٍيشٍس آًتي 

 .ضَيذ هي هتصل ايٌتشًت

 است(  ليٌَكس پايِ بر ّاي عاهل سيستن ٍ)  ليٌَكس يا هكيٌتاش هي عاهل سيستن :چهارم افسانه

 .باشن حوالت گًَِ ايي ًگراى ًيست الزم بٌابرايي ٍيٌدٍز ًِ ٍ

 هبينشٍسبفت ضشمت ٍيٌذٍص عبهل سيستن مِ است ّبيي مبهپيَتش حوالت ثيطتش ّذف مِ است دسست ايي

 من گيشًذ هي صَست ليٌَمس ٍ هنيٌتبش ّبي عبهل سيستن عليِ مِ حوالتي اهب است، ضذُ ًصت آًْب سٍي

 ّن ايي اص هنيٌتبش ّبي عبهل سيستن دس ّب ٍيشٍس هطنل مِ. مٌٌذ هي ثيٌي پيص هتخصصيي اص ثعضي. ًيستٌذ

 ّن عبهل سيستن ايي چٌذ ّش ٍ. مٌذ هي استفبدُ يًَينس اص اي ًسخِ اص هنيٌتبش X عبهل سيستن چَى ضَد، ثذتش

 .ًيست هوني غيش آى ثِ ًفَر ٍلي داسد سا خَد اهٌيتي ّبي اثضاس

 .است شدُ حفاظت كاهالً بٌابرايي دارد، ٍيرٍس آًتي ٍ اهٌيتي پكيج يك هي كاهپيَتر :پنجم افسانه



 ايٌتشًت اص ٍسٍدي تشافيل مِ ثبضيذ ًنشدُ تٌظين اي گًَِ ثِ سا خَد ٍيشٍس آًتي ضوب اگش ايٌنِ اٍل مبهالً، ًِ

 تْذيذات ٍ ّب ٍيشٍس سٍص ّش دٍم،. ايذ ًذادُ اًجبم دسستي حفبظت صَست ايي دس مٌذ اسني اتَهبت طَس ثِ سا

 اطويٌبى آى ثِ تَاى هي حذي تب ثبضذ Update ضوب ٍيشٍس آًتي اگش ٍ ضَد، هي ظبّش ضوب مبهپيَتش عليِ جذيذ

 اص تَاًذ ًوي تٌْبيي ثِ اهٌيتي پنيج يل سَم،. مٌيذ فعبل سا Auto-Update ٍيژگي ثبيذ ثٌبثشايي. مشد

 ساُ ثْتشيي ثٌبثشايي. ًيست مبهل اهٌيتي پنيج يب ٍيشٍس آًتي ّيچ ديگش عجبست ثِ مٌذ هحبفظت ضوب مبهپيَتش

 Anti يل فبيشٍال، يل ٍيشٍس، آًتي يل يعٌي. است اهٌيتي اقذاهبت ٍ احتيبطبت اص اي هجوَعِ سعبيت حل

Spyware/Malware اهٌيتي ّبي ٍصلِ. مٌيذ اقذام هشتت طَس ثِ آًْب سسبًي سٍص ثِ ثشاي ٍ مٌيذ ًصت 

 ٍ سٍسي سبيتْبي ٍة خصَظ ثِ هطنَك ّبي سبيت ٍاسد ٍ. مٌيذ ًصت سا خَد هشٍسگش ٍ عبهل سيستن

 .ًطَيذ مٌٌذ ًوي سعبيت سا استجبطبت الوللي ثيي قَاًيي مِ چيٌي

 


