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کبهپیَتش دس ثشاس ٍیشٍس ّب ٍ ّکش ّب ساّکبس ّبیی ٍخَد داسد ٍ ثب کوی سعبیت هی ثشای هحبفظت اص 

اى دس هحیظ ّبی سشضبس اص ٍیشٍس ٍ ّکش، هثالً چت سٍم حضَس پیذا کشد   .َت

 :زیر خوراک هکر هاست  راه های

  چت سٍم .1

ک .2  فیس َث

 سبیت ّبٍ ٍثالگ ّبی ًبضٌبس .3

 هَخَد دس ایٌتشًت forumگشٍُ ّبی گًَبگَى  .4

5. vpn   

 :چت سٍم 

صیِ هی کٌن کِ حتی االهکبى اص هحیظ چت سٍم ... هحیظ چت سٍم خغش سبصُحتی حضَس دس  هي ثِ ضوب َت

ْب ثب استجبط یک کلوِ ای ثیي دٍ کبهپیَتش اص .ثشای چت ثب دٍستبى ٍ آضٌبیبى خَد استفبدُ کٌیذ  یک ّکش ٌت

اًذ کبهپیَتش فشد هقبثل سا  *هحیظ داسعشیق  ًیست کٌذ restartخبهَش یب هی َت ٍ اگش  اهب هسئلِ ایي 

اًذ ثب استفبدُ اص ًشم افضاس ّبیی کِ  اص هعشفی آى ّب هعزٍسین ثِ ساحتی کبهپیَتش ّکش هبّش ثبضذ هی َت

ضوب سا دس دستشس هی گیشد ٍ فبیل ّبی ضوب سا اص کبهپیَتشتبى سشقت کٌذ ٍ حبفظِ کبهپیَتشتبى سا پش اص 

 پس ساُ حل چیست ؟ . تشٍخبى کٌذ ٍیشٍس ٍ است تشٍا یب

ًتی ٍیشٍس خَة ثش سٍی کبهپیَتش خَد ًصت کٌیذ ، هي   -1 صیِ   Eset Nod 32یک آ سا ثِ ضوب َت

 . هی کٌن

ًتی ٍیشٍس خَد سا هذام ثِ سٍص کٌیذ ثشای ایي کبس اگش ثِ هطکل  -2 ثشخَسد کشدیذ اص  copyrightآ

update  ّبیoffline  استفبدُ کٌیذ. 

ًتی ٍی -3 ًتی ٍیشٍس دیگشی ًصت کٌیذ کِ ثب یکذیگش سبصگبس ٍ هکول ثبضٌذ دسکٌبس آ سٍس خَد ، آ

ًیذ اص یک  Eset Nod 32    ،Avastهثالً هکول  ًتی ٍیشٍس خَد سا ًوی دا هی ثبضذ اگش هکول آ

ًتی تشخبى استفبدُ کٌیذ  .آ

 .فبیشٍال ٍیٌذٍص خَد سا ّوَاسُ سٍضي ثگزاسیذ  -4
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 .خَدداسی کٌیذ اص دسیبفت فبیل دس هحیظ چت سٍم خذاً -5

 .اص کلیک ثش سٍی لیٌک ّبی ًبضٌبس خَدداسی کٌیذ -6

ًتی ٍیشٍس خَد سا خذی ثگیشیذ -7  !!!ّطذاس ّبی آ

کشدى ثب یک آی دی الکی ٍ سهض  sign outثب کبهپیَتش ّبی عوَهی چت ًکٌیذ یب حذاقل ثعذ اص  -8

 .کشدى کٌیذ sign inالکی تالش ثشای 

ّیذ اگش صفحِ ای ظبّش ًطذ اداهِ  ctrl + alt +sقجل اص ٍاسد کشدى سهض کلیذ ّبی  -9 سا فطبس د

سظ ًشم افضاس ّبی خبسَسی کٌتشل هی ضَد ٍ سًض ضوب  ّیذ دس غیش ایٌصَست کبهپیَتش ضوب َت د

سظ صفحِ کلیذ فبش هی ضَد  .َت

استفبدُ هی کٌٌذ ثسیبس کوتش اص کسبًی  dial upهطکل ّبی ًبضی اص ّک ضذى ثشای کسبًی کِ اص ایٌتشًت 

هتبسفبًِ دس صَست ًب آگبّی هوکي است ععوِ ی ثبخگیش ّب . استفبدُ هی کٌٌذ هی ثبضذ  adslُ اص است ک

ًٌذ کبس ثسیبس سبدُ ای هی ثبضذ.ثطَیذ  .فشاهَش ًکٌیذ کِ سبختي یک آی دی  ثِ اسن ّبی دختشهب

ک   :فیس َث

ًیست  ک ظبّشاً هحیغی اهي ٍ خَثی ثِ ًظش هی سسذ اهب ایي عَس  اًذ ثب یک ّکش . فیس َث ثِ ساحتی هی َت

داًستي یک سشی اعالعبت اٍلیِ اص ّذف سهض آی دی اٍ سا ثِ دست آٍسد ٍ ثب دٍستبى فشد استجبط ثش قشاس 

ک ایي است کِ ثجت آی دی دس آى ساحت تش اص آة خَسدى است ... کٌذ ٍ چبسُ . هطکل ثضسگ فیس َث

 چیست؟

سّب ًکٌیذ یعٌی ضوب ثبیذ   protection lowثجت ًبم آی دی خَد سا کبهل کٌیذ ٍآى سا دس حبلت  -1

 .ام فشاهَضی سهض سا ٍاسد کٌیذسَال ٍ خَاة ٌّگ

 .ایویلی خذیذ ثشای آی دی خَد ثسبصیذ اص ایویل قجلی خَد استفبدُ ًکٌیذ -2

ًپزیشیذ -3  .(دٍستی ثب آًبى سا سد کٌیذ. )ًب آضٌبیبى سا ثِ عٌَاى دٍست 

ک سّب ًکٌیذ استفبدُ هی کٌیذ کبهپیَتش خَد سا  adslاگش اص  -4  .دس فیس َث

 .کٌیذ  sign outحتوبً ثشای خبسج ضذى اص ایٌتشًت  -5
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 .کَکی ّبی کبهپیَتش خَدسا هشتجبً پبک کٌیذ -6

 : سبیت ّبٍ ٍثالگ ّبی ًبضٌبس

ایي هَسد خغش ّبی کوتشی ًسجت ثِ هَسد ّبی قجلی داسد اهب تعذاد صیبدی سٍصاًِ اص ایٌغشیق ّک 

ًٌذ اقذام ثِ تطکیل خجشًبهِ ( اکثشاً ایشاًی) گبّی اٍقبت سبیت ّبی.هی ضًَذ ٍ خَد ًب آگبُ ثبقی هی هب

یت سا دسیبفت هی کٌٌذ ٍ ضوب کِ اص هغبلت سبیت لزت ثشدُ ایذ ثب توبیل داسیذ هغبلت سٍصاًِ سب

ًٌذ . کٌیذ  یبَّ ضوب سا ثِ آى صفحِ هی ثشد ٍ اص ضوب دس  log inٍثوستش ثب عشاحی صفحِ ای هب

خَاست هی کٌذ کِ سهض ٍ آی دی خَد سا ٍاسد کٌیذ ایي صفحِ سهض ٍ آیذی ضوب سا ثشای ّکش هی 

ّیذ ٍ سهض ایویل خَد سا دٍ دستی  ثِ ّکش تقذین فشستذ دس ٍاقع ضوب گَضت سا ثِ دست گشثِ هی د

ضوب ٍاسد ٍثالگ یب سبیتی .ایي هَسد اٍل اص خغش ّبست هي چٌذ هَسد دیگش سا رکش هی کٌن.هی کٌیذ

هی ضَیذ کِ اصغالحبً ّوِ چیض توبم هی ثبضذ فشض هی کٌین کِ سبیت تشفٌذ ّبی کبهپیَتش اسائِ هی 

تشفٌذ هی گَیذ کِ اگش  کٌذ دس هیبى صذ ّب تش فٌذ ٍثوستش ضوب سا گیح هی کٌذ ٍ ثِ ضوب اص عشیق

ٍ ضوب ثبیذ سهض  هبیل ثِ ّک کشدى ایویل هثالً یبَّ ّستیذ ساُ حل اص عشیق خَد سبیت یبَّ هی ثبضذ

هبُ گزضتِ ثبضذ ّوشاُ ثب آی دی ّذف ثفشستیذ  2ٍ آی دی خَدتبى سا کِ ثبیذ اص صهبى ثجت ًبهص 

هي خَدم ثبس ّب ٍثبسّب .ا هی فشستذثشای فالى ایویل ٍ یبَّ ٌّگ هی کٌذ ٍ سهض سا ثشای آی دی ضن

ایي هغلت سا دس ٍثالگ ّبی هختلف دیذُ ام ایي حوبقت توبم است کِ هب فکش کٌین یبَّ ثِ ایي ساحتی 

ّب ّک هی ضَد اکثش اٍقبت ایویلی کِ قشاس است ثشای آى اعالعبت سا ثفشستیذ ثب کوی صسًگی ّکش 

سا دس ایویل خَد داسد تب ضوب سا گوشاُ  register آدسسی است کِ اصالً ضک ًوی کٌیذ هثالً ّکش کلوِ

ایي هَسد دٍم ٍ هَسد سَم ثذٍى ّیچ آگبّی اًدبم هی ضَد ضوب ٍاسد سبیتی هی ضَیذ سبیت .کٌذ

کَکی ّبی ضوب سا اص کبهپیَتش سشقت هی کٌذ ٍ کَکی ّب ّن کِ هب ضباالُ ّوی سهض ّب ٍصًذگی هب سا 

ًٌیذ هَسد قجلی ٍاسد دس خَد خبی دادُ اًذ ایي هَسدسَم ٍ م ٍسد چْبسم ّن ایي است کِ ضوب هب

آدسسی ضَیذ ّکش کذ ّبی سا دس سبیت خَد ثِ ّوشاُ یک ٍیشٍس خبی دادُ است ایي کذّب ٍیشٍس 

سا ثش سٍی کبهپیَتش ضوب ثذٍى آگبّی خَدتبى ًست هی کٌذ ٍ آًشا گستشش هی  دّذ اگش ثِ خبی 

دن ثش هی گشدد ثِ  ٍیشٍس ّکش اص تشٍخبى استفبدُ کٌذ سهض ّبی ًیض لَ هی سٍد ٍ هَسد ٌپ ضوب 

ًلَد اص سٍی ًب آگبّی   ساُ حل ثشای هَاسد ثبال چیست ؟... دا

 .ّیچ خبی ایٌتشًت سهض ٍ آی دی ایویل خَد سا ٍاسد ًکٌیذ .1

 .یبَّ ٍ یب ّش سبیت دیگش اعویٌبى کبهل پیذا کٌیذ log inاص صفحِ  .2
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خْی ًکٌیذ چَى ّویي لیٌک ثِ ایویل ّبیی کِ دسٍى آًبى لیٌک ّبی ًب  .3 ضٌبس قشاس داسد َت

 .عبهل ّک است

ٍسَسِ ّک دیگشی سا ًذاضتِ ثبضیذ تب گَل ًخَسیذ ثذاًیذ کِ ّک کشدى آی دی کبسی ثِ   .4

ًیست  .ایي ساحتی 

 .کَکی ّبی خَد سا هذام پبک کٌیذ .5

ًلَد ًصت کٌیذ  .6  internet download managerهثالً ( ضشٍسی)یک ًشم افضاس دا

ًلَدی صحت کبهل داضتِ ثبضیذاص پبک ة .7  .ٍدى فبیل ّبی دا

 .ًکٌیذگوٌبم استفبدُ  leechاص سبیت ّبی  .8

 : هَخَد دس ایٌتشًت forumگشٍُ ّبی گًَبگَى 

ایي گشٍُ ّباص ًبآگبّی ضوب استفبدُ هی کٌٌذ ٍضوب سا ّک هی هکٌذ ثشای دس اهبى هبًذى ّش هغلت ایي 

ضیح ثیطتش هعزٍسمگشٍُ ّب سا اهتحبى ٍ یب تدشثِ ًکٌیذ ٍ   .حشف ّبی آًبى سا ثبٍس ًکٌیذ اص َت

Vpn  : 

ّب ضبیذ دس ظبّش فقظ ثِ ضوب خذهبت اسائِ کٌٌذ اهب ثعضی اص آًبى کَکی ّبی ضوب سا ثِ سشقت   vpnایي 

ًیذ کِ  هی ثبضذ  یعٌی ضجکِ هدبصی خصَصی   virtual private networkهخفف   vpnهی ثشًذ هی دا

ثِ ایي ضجکِ هتصل هی ضَیذ پس دصدی اعال عبت اهشی اهکبى پزیش ٍ ساحت  vpnضوب ثب استجبط اص عشیق 

دى خذهبت . هی ثبضذ  .هی ثبضذ  vpnساُ حل اعویٌبى کبهل اص صحیح َث

 ...(وویسم اما برای کامل ضذن ایه مقاله مجبورمراستص رو بخواهیذ مه ومی خواستم در مورد ایه روش چیزی ب) : هٌْذسی اختوبعی

یس ّب هیگَیذ کِ اص . ایي سٍش ثیي ّکش ّبی ثی سَاد سایدِ دس ایي سٍش ، ّکش ثِ ٍثوستش ّب یب ٍثالگ ًَ

یسذ ٍ هی . ٍثالگ ضوب خَضص آهذُ ٍ قصذ ّوکبسی ثب ضوب سا داسد اٍ ایویل خَد سا ثشای ضوب هی ًَ

ًیذ، ّکش ثشای اعویٌبى کِ ضوب ثِ اٍ ایوی ل هی صًیذ ثب لفظی دختشاًِ گَیذ کِ اگش خَاستیذ ثِ اٍ ایویل ثض

یسذٍآی دی کِ هعوَالً دس آى  اص اسن ّبی هًَث استفبدُ هی کٌذ گَل ایي ّکش ّب سا پیغبم ثبال سا هی ًَ

ًخَسیذ کِ پس اص ایویل ضوب آًبى اص ضوب سهض ٍ ًبم کبسثشی سا هی خَاٌّذ ٍ ٍثالگ ضوب سا ثِ دست هی 

 .گیشًذ
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