تاریخ تهیه 4931/8/02 :

کد فرمED-009 :

شماره بازنگری4:

تاریخ آخرین بازنگری:

رعبیت اصَل ٍ ًکبت اهٌیتی در استفبدُ از سبهبًِ گلستبى

ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ حسبسیت اعالعبت ٍ دقت ثیطتر درحفظ اهٌیت سبهبًِ گلستبى ،رعبیت ثرخی از ًکبت هی تَاًدذ
تبثیر ثسسایی در افسایص اهٌیت آى داضتِ ثبضذ .خَاّطوٌذ است کبرثراى هحترم ثب سغح دسترسدی ثدبد در سدبهبًِ
گلستبى ثِ تَغیِ ّبی اهٌیتی ریل تَجِ ًوبیٌذ:
ً .1بم کبربری ٍ کلوِ عبَر خَد را بب دقت اًتخبة ٍ بِ طَر هذاٍم تغییر دّیذ.

تَجِ داضتِ ثبضیذ ًبم ٍکلوِ عجَر ضوب تَاًبیی ضوب را در کبر ثب ثرًبهِ تعریف هدی کٌدذ ٍ داضدتي ایدي
اعالعبت تَسظ ضخػی دیگر ثیبًگر ایي است کِ آى ضخع ًیس هعبدل ضوب تَاًبیی اًجدبم کدبر خَاّدذ
داضت .کلوِ عجَر(رهس سبدُ) ،کَتبُ ،قبثل حذس ٍ رهسّبیی کِ ثِ هدذت عدَدًی (ثدیص از یده هدبُ)
استفبدُ هی ضًَذ ّوَارُ ضوب را ثب خغرات اهٌیتی هَاجِ کردُ یب ضریت اهٌیتی ضوب را پبییي هی آٍرًدذ.
پس ضرٍری است رهس خَد را ثغَر هذاٍم تغییر دادُ ٍ از ثکبر ثدردى کلودِ عجَر(رهسّدبی سدبدُ) کدِ
ثسبدگی قبثل حذس ثبضٌذ ،هبًٌذ( ًبم خَدتبى ،سبل تَلذ ،ضوبرُ ضٌبسٌبهِ ،تلفي ّوراُ ٍ )...خدَدداری
ًوبییدذ .پیطدٌْبد هددی ضدَد کلوددِ عجدَر(رهس) ثددیص از  9کدبراکتر ٍ ثػددَرت ترکیدت حرف(ثددسر
ٍکَچه)،کبراکتر ٍ اعذاد ثبضذ .هثبل یه رهس ضعیف کلوِ"  " saeedیب "  ٍ " 456987هثبل یه رهدس
قَی "> " A@#93kdیب "  " s82%GL10هی ثبضذ.
 .2از کلوِ عبَر(رهس) خَد بخَبی هراقبت کٌیذ.

ّیچگبُ رهس خَد را عَری یبدداضت ًکٌیذ کِ در هعرؼ دیذ یب دسترس دیگراى ثبضذ .ثسیبری از هَاقع هطبّذُ
هی ضَدکبرثراى رهس خَد را ثِ هبًیتَر هی چسجبًٌذ ٍ یب زیر ضیطِ هیس قرارهیذٌّذ .در ایي حبلت رهس ضوب ثِ
راحتی در دسترس دیگراى قرار گرفتِ ٍ احتوبل خغراتی کِ ًْبیتب ثِ ًبم ضوب توبم خَاّذ ضذ ثسیبر ثبد هی رٍد.
اگر ثرای جلَگیری از فراهَضی رهس خَد را یبدداضت هی کٌیذ از هٌبست ٍ ایوي ثَدى هحل ًگْذاری آى کبهال
اعویٌبى حبغل ًوبییذ ٍ تب جبییکِ کِ اهکبى دارد از یبدداضت کذ کبرثری ٍ رهس عجَر خَد جلَگیری ًوَدُ ٍ
تالش کٌیذ آى را حفظ ًوبییذ .ثْتر است ثرای ایٌکِ رهس خَد را ثِ یبد داضتِ ثبضیذ از تکٌیه ّبی دیگری ًیس
استفبدُ ًوبییذ .رٍضْبیی هبًٌذ اًتخبة کلوبت اٍل یه جولِ ثغَر هثبل رهس"  " msnirثب استفبدُ از حرٍف اٍل
عجبرت My son name is Rezaکِ هی تَاًذ ثب استفبدُ از حرٍف ثسر

ٍ اضبفِ ضذى اعذاد ٍ کبراکترّب

قَی تر ضَد " ٍ ."#%mSniR8$اضح است کِ جوالت ایٌچٌیٌی ثسبدگی در رّي هبًذگبر ّستٌذ.حتی یه
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جولِ هی تَاًذ رهس ضوب ثبضذ ثِ ضرعی کِ ثب گرفتي کلیذ  Shiftقسوت ّبیی از آى را ثب حرٍف ثسر

ثٌَیسیذ

تب از سبدگی خبرج ضَد .هثبل" It's a Good Idea! " :
هی تَاًیذ ثب استفبدُ از کبراکترّبی هطبثِ رهس خَد را پیچیذُ کٌیذ در حبلی کِ رهس ّوچٌبى قبثلیت ثیبد هبًذى را
دارد.ثغَر هثبل رهس  it is a good dayرا در ًظرثگیریذ.هی تَاًیذ آًرا ایٌگًَِ ثٌَیسیذ " @ " 1t 1$
 g00d d@yکِ ثجبی  Iاز عذد  ٍ 4ثجبی  aاز @ ٍ ثجبی  Sاز  $ثجبی  oاز عذد غفر  0استفبدُ ضذُ است.
ّرگس از ثکبرگیری یه رهس در چٌذ جب استفبدُ ًکٌیذ.تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ ثرای ثرًبهِ ّبی هختلف رهسّبی
هتفبٍتی داضتِ ثبضیذ.چرا کِ اگر رهس ضوب لَ ثرٍد ضوب چیسّبی زیبدی ثرای ازدست دادى داریذ.
 .3کبهپیَتر خَد را در ٌّگبم ببز بَدى برًبهِ ،رّب ًکٌیذ.

ّیچگبُ درحبلی کِ ثرًبهِ رٍی کبهپیَتر ضوب اجرا ضذُ ٍ ثبز است کبهپیَتر خَد را رّب ًکٌیذ.ایي کبر خغرات
اهٌیتی زیبدی ثْوراُ دارد .در فبغلِ زهبًی کِ ضوب در پطت کبهپیَتر خَد ًیستیذ هوکي است ضخع
دیگری ثب ثرًبهِ کبر کٌذ ٍ تغییراتی را اًجبم دادُ ٍ یب هسیر را ثرای سَء استفبدُ ّبی ثعذی خَد فراّن
ًوبی ذ .درجِ ایي خغرات ثب تَجِ ثِ هیساى دسترسی ضوب از هتَسظ تب خیلی زیبد خَاّذ ثَد .کبرثراًی کِ از
دسترسی ثبد ثرخَردارًذ در ایي خػَظ دقت ثیطتری ًوبیٌذ.عالٍُ ثر حضَر داًطجَیبى ٍ افراد ًبضٌبس در
هحل کبر تَجِ ًوبییذ کِ اگر چِ ّوِ ّوکبراى هحترم ّستٌذ ٍلی هوکي است در ایي زهبى کبری را اًجبم
دٌّذ کِ ثٌبم ضوب ثجت ضَد ٍ عَاقت ایي کبر ثب هسئَلیت ضوب توبم ضَد .ثٌبثرایي ٌّگبم ترک کبهپیَتر از
ثرًبهِ خبرج ضذُ ٍ ٍیٌذٍز کبهپیَتر خَد را ثب اًتخبة گسیٌِ ّبی  ٍ Ctrl+deleteکلیذ Lock
 Computerقفل (ً )Lock Computerوبییذ(.یب دکوِ "ٍیٌذٍز " L+را ثسًیذ)
 .4بعذ از اتوبم کبر از برًبهِ خبرج شَیذ.

حتوب پس از پبیبى کبر از ثرًبهِ خبرج ضَیذ(دزم ثِ رکر است جْت حفظ اهٌیت در سبهبًِ هذت زهبى
ثیکبری هعیٌی ،در ایي خػَظ تعریف ضذُ کِ ثالفبغلِ ٍ ثِ عَر خَدکبرپیبم "ثعلت عذم کبر کردى ثب
سیستن قبدر ثِ اًجبم کبر ًخَاّیذ ثَد" غبدر هی ضَد ) .ثِ ایي ترتیت ارتجبط ضوب ثب سرٍر قغع ضذُ احتوبل
سَء استفبدُ از عریق ضجکِ گرفتِ ضذُ ٍ احتوبل سَء استفبدُ از کذ کبرثری ضوب در غیبة ضوب کبّص هی
یبثذ .دقت ًوبییذ ّویطِ ثسرگتریي هطکالت اهٌیتی از عریق کَچکتریي سْل اًگبری ّب رخ هی دٌّذ.
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ً .5بم ٍ کلوِ عبَر خَد را در اختیبر دیگراى قرارًذّیذ ٍ از رٍی کبهپیَترّبی ًبشٌبس ٍارد برًبهِ ًشَیذ.

ثِ ّیچ ٍجِ رهس خَد را در اختیبر دیگراى قرارًذّیذ .ایي کبر هطکالت اهٌیتی زیبدی را ثْوراُ خَاّذ
داضت.
 .6از اجرای فبیل ّبی ًبهطوئي در سیستن خَد ،خَدداری ًوبییذ.

ّیچ فبیل ٍ ًرم افسار ًبهغوئٌی را در سیستن خَد داًلَد ٍاجرا ًکٌیذ.در ایي ضرایظ احتوبل داًلَد یه کذ
هخرة ٍ سپس اجرای هستقین آى در رایبًِ تَسظ خَد ضوب ثسیبر ثبدست.
 .7بررسی هٌظن اهٌیت کبهپیَتر ٍ استفبدُ از آًتی ٍیرٍ سْب

ًحَُ استفبدُ از آًتی ٍیرٍس ّب ٍ ثِ رٍز رسبًی آًْب ٍ ّوچٌیي ثررسی پیکر ثٌذی اهٌیتی هرٍر گرّب ٍ
حػَل اعویٌبى از تٌظیوبت سغَح اهٌیتی از جولِ هَارد ضرٍری ٍ ثب اّویت در حفظ اهٌیت کبهپیَتراست.

 .8استفبدُ از سخت افسارّبی اهٌیتی در صَرت ًیبز (هبًٌذ تَکي)

تَکي اهٌیتی ،سخت افساری کَچه است کِ ثرای ٍرٍد کبرثر ثِ یه سرٍیس رایبًِ ای ثِ سبهبًِ ثکبر هی
رٍد .ثِ عجبرت دیگر ایي دستگبُ یه دستگبُ فیسیکی است کِ در اختیبر کبرثراى هجبز قرار هی گیرد تب ثِ
راحتی ثتَاًٌذ ثرای استفبدُ از یه سیستن کبهپیَتری َّیت آًْب ثػَرت الکترًٍیکی تطخیع دادُ ضَد ٍ
سَء استفبدُ ّبی احتوبلی جلَگیری ثعول آیذ.
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