سهضػجَس دس تؼشیف ثِ کلوبت ،ػجبسات یب جوالتی
هحشهبًِ گفتِ هی ضَد کِ ًقص یک دیَاس ثیي
اطالػبت هب ٍ کسبًی کِ هی خَاٌّذ ایي اطالػبت سا
ثذٍى اجبصُ ثخَاًٌذ ،کپی کٌٌذ ،تغییش دٌّذ ٍ یب ًبثَد
کٌٌذ قشاس

هی گیشد.

ػوَهب ،صهبًی کِ ضوب هی خَاّیذ اص چیضی هحبفظت
کٌیذ آى سا ثب یک کلیذ ،قفل هی کٌیذً .گِ داسی
خبًِ ،هبضیي ٍ دٍچشخِ ثِ ٍسیلِ کلیذ ّبی فیضیکی
ٍ هحبفظت اص فبیل ّب ثب کلیذ ّبی دیجیتبلی اًجبم
هی ضَد .دس کبست ثبًک ّب سهضّبی ػذدی ٍ دس

رٍش ّبی اًتخبة رهس
عبَر هطوئي

ایویل ًیض کلوبت سهض داسینّ .وِ ایي کلیذ ّب چِ
فیضیکی ٍ چِ الکتشًٍیکی دس یک ًکتِ هطتشک
ّستٌذ :اگش ثِ دست کسی ثیفتٌذ ،اٍ ثِ ساحتی هی
تَاًذ قفل سا ثبص کٌذ .ثشای هثبل ضوب یک دیَاس آتص
( )FireWallپیطشفتِ داسیذّ ،بسد ٍ ایویل تبى ّن

تٌظين كٌٌذُ :

حراست فٌبٍری اطالعبت داًشگبُ

سهض گزاسی ضذُ ٍ هطوئي ّستٌذ .حبل اگش سهضػجَس
ضوب ضؼیف ثبضذ یب ثِ دست کسی ثیبفتذ توبم هَاًغ
قجلی کبسایی خَد سا اص دست هی دٌّذ.

اجسای یک رهسعبَر قَی
یک سهضػجَس ثبیذ ثِ قذس کبفی هطکل ثبضذ تب یک
ثشًبهِ کبهپیَتشی سهضضکي ًتَاًذ آى سا ثِ ساحتی
حذس ثضًذ.
• رهس ببیذ طَالًی ببشذ :سهضػجَس ّشچِ طَالًی تش
ثبضذ ،احتوبل ایٌکِ یک ثشًبهِ کبهپیَتشی ثتَاًذ آى
سا حذس ثضًذ کوتش هی ضَد .سؼی کٌیذ سهضػجَستبى
حذاقل دُ حشف داضتِ ثبضذ .الجتِ ثؼضی افشاد اص
سهضّبیی ضبهل چٌذ کلوِ کِ ثذٍى فبصلِ پطت سش
ّن آٍسدُ هی ضًَذ ،استفبدُ هی کٌٌذ کِ اغلت ثِ
آًْب ػجبست سهض گفتِ هی ضَد .هب ًیض تَصیِ هی کٌین
تب آًجبیی کِ ثشًبهِ یب سشٍیس هَسد استفبدُ ثِ ضوب
اجبصُ هی دّذ ،سهضػجَس خَد سا طَالًی کٌیذ.
• رهس ببیذ پيچيذُ ببشذ :ػالٍُ ثش طَل ،پیچیذُ ثَدى
ًیض اص کطف سهض تَسط ًشم افضاسّبی سهضضکي  -کِ
تشکیجی اص حشٍف سا کٌبس یکذیگش قشاس هی دٌّذ-
جلَگیشی هی کٌذ .پس دس صَست اهکبى سؼی کٌیذ
سهضػجَس ضوب ضبهل حشٍف ثضسگ اًگلیسی ،حشٍف

کَچک اًگلیسی ،اػذاد ٍ ػالهت ّبیی هثل ًقطِ

رهسعبَرتبى را هخفی ًگِ داریذّ :ویطِ ٌّگبم

ثذست آٍسد ،ثِ ایویل ضوب ًیض دستشسی خَاّذ

ثبضذ.

ٍاسد کشدى سهضػجَس ثِ افشادی کِ هوکي است آى سا

داضت.

یک سهض هی ثبیست ثِ قذس کبفی هطکل ثبضذ تب

اص سٍی دست ضوب ثخَاًٌذ تَجِ کٌیذّ .وچٌیي ثِ جض

("ّک" ثِ هؼٌی سَد ثشدى اص یک سٍش سشیغ ٍ

افشاد ًتَاًٌذ آى سا حذس ثضًٌذ.

دس هَاسد کبهال ضشٍسی سهضػجَس خَد سا ثِ ّیچ کس

َّضوٌذاًِ ثشای حل یک هطکل است .اهب دس

• رهس را ببیذ بتَاى بِ خبطر سپرد :اگش ضوب ًتَاًیذ

ًگَییذ .اگش ّن هججَس ثَدیذ کِ آى سا ثِ دٍستّ ،ن

گفتگَّبی اهشٍصی "ّک" ثِ هؼٌی ًفَر ثِ یک

سهضػجَس خَد سا حفظ کٌیذ ٍ آى سا جبیی ثٌَیسیذ،

کالسی یب یکی اص اػضبی خبًَادُ ثگَییذ ،اثتذا آى سا

سیستن کبهپیَتشی است ٍ "ّکش" کسی است کِ ثب

احتوبال آى سا دٍ دستی ثِ کسی کِ ثِ خبًِ ،کیف

ثِ یک سهضػجَس هَقتی تغییش دّیذ ٍ ثِ ضخص هَسد

داًص ثبال دس صهیٌِّبیی هبًٌذ ثشًبهِ ًَیسی ٍ ًشم

پَل ٍ یب حتی سطل آضغبل دفتش ضوب دستشسی داسد،

ًظش ثذّیذ .پس اص اتوبم کبس ،آى سا ثِ حبلت قجل

افضاس هیتَاًذ ثذٍى داضتي هلضٍهبت الصم ثِ یک

تقذین کشدُ ایذ .پس سهض ػجَسی سا اًتخبة کٌیذ کِ

ثبصگشداًیذ .الجتِ ،اغلت اٍقبت ساُ ّبی دیگشی هثل

سیستن ًفَر کٌذ ٍ اص هٌبثغ آى ثشای خَد ثْشُ

دس ػیي پیچیذگی ثتَاًیذ آًشا ثِ خبطش ثسپبسیذ ٍ ًیبص

ایجبد یک سهضػجَس جذاگبًِ دس حسبة خَدٍ ،جَد

ثشداسی کٌذٍ - .یکی پذیب)

ثِ یبدداضت آى دس هکبى دیگش ًجبضیذ .

داسد کِ دس صَست اهکبى ثْتش است اص ایي سٍش ّب

رهسّبی عبَر را بطَر دٍرُ ای عَض كٌيذ :تَصیِ

رهس عبَر ًببیذ شخصی ببشذ :سهضػجَس ًجبیذ ّیچ

استفبدُ کٌیذ.

هی ضَد سهضػجَس خَد سا ثِ طَس هٌظن حذاقل ّش 3

استجبطی ثب ضخصیت ضوب داضتِ ثبضذ .ثٌبثشایي اص

• رهسّبی عبَر ًببیذ یکسبى ببشٌذ :اص یک سهضػجَس

هبُ یک ثبس ػَض کٌیذ .صیشا ثِ هشٍس صهبى احتوبل

اًتخبة کلوبت یب ػجبساتی کِ قسوتی اص اطالػبت

ثشای ثیص اص یک حسبة استفبدُ ًکٌیذ ،صیشا اگش

ایٌکِ دیگشاى سهضػجَس ضوب سا ثفْوٌذ ،افضایص هی

ضخصی ضوب ّستٌذ (هثل ًبم ،ضوبسُ کبست هلی،

کسی آى سا ثفْوذ ثِ توبم اطالػبت ضوب دستشسی

یبثذ

ضوبسُ تلفي ّب ،اسن فشصًذاى ،سٍص تَلذ ،یب ّش چیضی

پیذا خَاّذ کشد .فشض کٌیذ سهضػجَس کبهپیَتش ٍ

کِ هوکي است افشاد دیگش دسثبسُ ضوب ثذاًٌذ)

ایویل ضوب یکسبى است ،حبل اگش کسی ثتَاًذ

ثپشّیضیذ.

کبهپیَتش ضوب سا "ّک" کٌذ یب ثِ طشیقی سهض آى سا

یک سَال هْن
اگر بِ كسی اعتوبد داشتِ ببشين ،هی تَاىیم
رهسعبَر خَد را بِ اٍ بذُ یم؟

پبسخ  :اٍال ،ایٌکِ اگش ثِ کسی اػتوبد داسیذ دلیل

سػبیت کٌذ .ثب ایي کبس هی تَاًیذ سهضّبی ػجَسی

استفبدُ اص ایي سٍش ّب پیچیذگی ٍ اهٌیت سهضػجَس سا

ًوی ضَد کِ آى ضخص ثتَاًذ ثِ خَثی اص

ثسبصیذ کِ حتی افشاد ًبثغِ ثب پیطشفتِ تشیي ًشم

ثبال هی ثشد ،اهب آى سا کبهال ثی هؼٌی ٍ غیش قبثل حفظ

سهضػجَستبى هحبفظت کٌذ .حتی اگش قصذ سَاستفبدُ

افضاسّبی سهضضکي ًتَاًٌذ آًْب سا کطف کٌٌذ.

کشدى ًوی کٌذ .حتی استفبدُ اص ثؼضی اص ساُ ّبی

ًذاضتِ ثبضذ ،هوکي است آى سا سٍی کبغزی ثٌَیسذ
کِ افشاد دیگشی ّن آى سا هی ثیٌٌذ .دٍهب ،اگش
سهضػجَس خَد سا ثِ کسی ًذادُ ثبضیذ  ،صهبًی کِ

ثشای سبختي سهضػجَس ،ثْتش است اص کبساکتشّبی
هتٌَع ٍ سٍش ّبی هختلف استفبدُ کٌیذ .ثشای هثبل:

ضبیغ (هثل ثکبس ثشدى (0صفش) ثِ جبی (oاُ) یب ػالهت
@ ثِ جبی حشف ّ )aن ایذُ خَثی است ،صیشا ایي
کبس حذاقل ،صهبى پیذا ضذى سهضػجَس تَسط ًشم افضاس

کسی ٍاسد حسبثتبى هی ضَد ،الصم ًیست اص ّوِ

حرٍف بسرگ ٍ كَچک:

سهضضکي سا افضایص هی دّذ یب آى سا ثشای افشاد

کسبًی کِ ایي سهضػجَس سا داسًذ دس ایي ثبسُ سَال

“”My naME is Not MR. MahMudi

هؼوَلی غیش قبثل حذس صدى هی کٌذ.

کٌیذ
حرٍف ٍ اعذاد:
بِ خبطر سپردى ٍ ًگْذاری رهسّبی عبَر
استفبدُ اص سهضػجَسّبی هتفبٍت ثشای حسبة ّبی
هختلف ّشچٌذ کِ اهشی سخت ٍ طبقت فشسب ثِ ًظش
هیسسذ ،اهب اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس است .ضبیذ
تؼجت کٌیذ اهب ضخصی ثب یک حبفظِ هتَسط ثِ
ساحتی هی تَاًذ چٌذیي سهض طَالًی ،پیچیذُ ٍ ثِ

صَست فیٌگلیص ثٌَیسین ٍ ثؼذ سٍی آى تغییشاتی سا
“”a11 w0Rk 4nD N0 p14Y

اًجبم ثذّین .کبس ثسیبس سبدُای است:

هخلَط كردى بعضی عالهت ّب:

"هي کتبة سا خیلی دٍست داسم" سا هی تَاى ثِ

“”c@t(heR1nthery3

صَست فیٌگلیص ًَضت:

استفبدُ از چٌذ زببى:

“”man ketab ra kheili dust daram

ظبّش ثی هؼٌی سا ثذٍى ایٌکِ آًْب سا جبیی ثٌَیسذ،

“”Let Them Eat 1e gateaU au ch()colaT

حفظ کٌذ .ثِ ضشطی کِ چٌذ ًکتِ هْن دس سبختي ٍ

(اًگلیسی ٍ فشاًسِ)

حفظ کشدى سهضّب سا کِ دس پبییي تَضیح هی دّین

ثشای هب ساحت تش است کِ اثتذا جوالت خَد سا ثِ

دس ایي حبلت هی تَاى آى سا ّش جَس کِ دٍست
داسیذ تغییش دّیذ ثشای هثبل:
“”Mkrk2D@@r@m

کبس یک ًشم افضاس سهضضکي ایي است کِ حشٍف

تبیپ کٌیذ! احتوبال ثشای ّوِ هب پیص آهذُ کِ هی

ثش استفبدُ اص یک صفحِکلیذ ثذٍى ثشچست فبسسی

هختلف سا ثب ّن تشکیت کشدُ ٍ آًْب سا دس هحل

خَاّین دس هحلی یک کلوِ فبسسی ثٌَیسن ٍ ثؼذ اص

ثبضذ! هسألِ ثسیبس سخت هی ضَد.

سهضػجَس قشاس هی دّذ تب ثِ طشیقِ آصهَى ٍ خطب،

ایٌکِ آى سا هی ًَیسین هتَجِ هی ضَین کِ صثبى

سهضػجَس سا ثیبثذًَ .یسٌذگبى ایي ثشًبهِ ّب هی داًٌذ

ًَضتِ اًگلیسی ثَدُ ٍ هب اًگلیسی تبیپ کشدُ این.

کِ اکثش افشاد اص یک کلوِ هؼٌی داس ثشای سهضػجَس

هثال هب دس سبیتی کلوِ "ثیشجٌذ" !!! سا هی ًَیسین

خَد استفبدُ هی کٌٌذ ،ثِ ّویي دلیل ثشًبهِ خَد سا

اهب چَى حَاس هبى ًجَدُ ٍ صثبى ٍیٌذٍص سا ثِ فبسسی

ثِ گًَِ ای آهبدُ هی کٌٌذ تب اثتذا کلوبتی سا کِ دس

تغییش ًذادُ این ایي ػجبست تبیپ هی ضَد“ :

لغت ًبهِ قشاس داسد سا اهتحبى کٌذ .ختً ،کتِ هثجت

 .”‘fdv[knثِ ًظش ضوب ایي یک سهضػجَس پیچیذُ

ثشای هب فبسسی صثبًبى ایي است کِ اکثش ایي ًشم

ًیست؟

افضاسّب ثشای صثبى اًگلیسی ٍ لغبت آى طشاحی هی
ضًَذ ،پس تَصیِ هی ضَد ثشای سهضػجَس خَد سا ثِ

دس صیش هثبل ّبیی اص ایي سٍش سا هی آٍسم:

جبی اًگلیسی اص فیٌگلیص استفبدُ کٌیذ.

داًطگبُ ػلَم پضضکی = nhka'hi ug,l `ca;d

الجتِ ساُ ػبلی دیگشی ًیض ٍجَد داسد .فشض کٌیذ دس

کَُ ثبقشاى = ;,I fhrvhk

حیي ٍاسد کشدى سهض کسی هخفیبًِ ثِ کیجَسد(صفحِ

دس ایٌجب هب ثب تَجِ ثِ حشٍف فبسسی سٍی کلیذ ّبی

کلیذ) ضوب ًگبُ هی کٌذ .اگش کلوِ ای کِ ضوب هی

کیجَسد کلوِ فبسسی هَسد ًظشهبى سا تبیپ هی کٌین

صًیذ یک کلوِ اًگلیسی یب فیٌگلیص ثبضذ اٍ ثِ

اهب چَى صثبى سیستن ػبهل سٍی اًگلیسی است،

ساحتی آى سا هتَجِ هی ضَد ،چَى هؼوَال افشاد ثِ

حشٍفی کِ دس هحل ٍاسد کشدى سهضػجَس تبیپ هی

حشٍف اًگلیسی کیجَسد تَجِ هی کٌٌذ .اهب اًتخبة

ضًَذ ًیض اًگلیسی خَاٌّذ ثَد .الجتِ ٌّگبهی کِ قشاس

دیگشی ًیض پیص سٍی ضوبست ،کلوِ خَد سا فبسسی

ایي ّب فقط چٌذ ساُ سبدُ ثشای پیچیذُ کشدى ٍ دس
ػیي حبل قبثل حفظ هبًذى سهضّبی ػجَس ّستٌذ،
ثذیْی است کِ ضوب هی تَاًیذ اص سٍش ّبی اثذاػی
خَد ثشای ایي کبس استفبدُ کٌیذ.

