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 یا انهیرا زاتیتجه انداختن دور از قبل یدیکل نکته ۱۰

 

 ضٌیذُ کِ سَءاستفبدُ ّبیی ٍ اهٌیتی هطکالت ثِ تَجِ ثب کبهپیَتشی تجْیضات سسبًذى فشٍش ثِ یب اًذاختي دٍس

 ٍ کبهپیَتش ایٌکِ اص قجل ثبیذ اسبس ثشایي آیذ هی ًظش ثِ هْن کبسی گیشد هی غَست آى اطالعبت اص ضَد هی

 .دّیذ قشاس هذًظش سا ایوٌی ًکبتی ثیٌذاصیذ دٍس سا آى قطعبت اص ثشخی

 

 کِ سیستن ّبیی اهٌیت اص سا ضوب استفبدُ، حبل دس سیستن ّبی اهي سبصی دس صیبد ٍسَاس ٍ دقت ًجبیذ

 ثِ ًیبص عذم هعٌبی ثِ کبهپیَتش، یک اًذاختي دٍس کِ ثبضیذ داضتِ تَجِ ثبیذ. کٌذ غبفل ثیٌذاصیذ دٍس هی خَاّیذ

 .کٌیذ تَجِ کبهپیَتشتبى تجْیضات اًذاختي دٍس اص قجل ًکتِ ۱۰ ثِ ثبیذ اسبس ثشایي ًیست؛ آى سبصی اهي 

 

 کىیذحذفرادستزسیَا .1

 کِ تجْیضاتی ثب هشتجط دستشسی کٌتشل اهکبًبت سبیش یب کبسثشی ّبی حسبة  توبهی کِ کٌیذ حبغل اطویٌبى

 دستگبُ ثِ ّوچٌبى سبصهبى، اخشاجی کبسهٌذ کِ ًوی خَاّیذ ضوب قطعبً. ضذُ اًذ حزف ثیٌذاصیذ، دٍس است قشاس

 هَسد دیگش کِ ضجکِ استفبدُ ثال کبسثشی ّبی حسبة  کِ ًیستیذ هبیل قطع طَس ثِ ٍ ثبضذ داضتِ دستشسی خَد

 کبسی ّش اص پیص. دٌّذ افضایص سا حولِ اهکبى ٍ گیشًذ قشاس استفبدُ هَسد دٍس ساُ اص اتػبل ثشای ًیستٌذ، ًیبص

 .دّیذ اًجبم سا هشحلِ ایي ثبیذ

 

ٌَا .2  کىیذتخزیبراداد

 دادُ ّبی کِ دسغَستی . است کبفی اهٌیتی لحبظ اص سخت دسایَ یک اًذاختي دٍس کِ ًکٌیذ تػَس عٌَاى ّیچ ثِ

 خالظ دادُ ّب ایي ضش اص سخت دیسک اًذاختي دٍس اص پیص ثبیذ داسد، ٍجَد ضوب دسایَّبی سٍی ثش حسبسی

 خَد تجبست سٍی ثش ّن ثبص ثبضذ، داضتِ ٍجَد دسایَّب سٍی ثش حسبسی دادُ کِ ًوی کٌیذ تػَس اگش حتی.ضَیذ

 کِ اثضاسّبیی. ًیست کبفی ًیض آى دادُ ّبی حزف یب دسایَ هجذد ثٌذی پبستیطي یب کشدى فشهت حتی. ًکٌیذ قوبس

 سا خَد فبیل ّبی کِ هی کٌٌذ کوک ضوب ثِ( file Shredder )هی کٌٌذ قطعِ قطعِ سا ضوب فبیل ّبی ٍ دادُ ّب
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 هطکل  آیٌذُ دس سا آًْب ثبصیبثی هی تَاًذ ًیض آًْب حزف اص پیص دادُ ّب سهضگزاسی. کٌیذ حزف تشی اهي ضکل ثِ

 .کٌذ تش

 

 کىیذتخزیبرادستگاٌ .3

ِ طَس رخیشُ سبصی تجْیضات کِ است الصم هَاسد ثشخی دس  کِ ضَد حبغل اطویٌبى تب ضًَذ تخشیت فیضیکی ث

 ثلکِ دّیذ اًجبم سا کبس ایي ضوب خَد ًجبیذ احتوبالً ضشایط ایي دس. یبفت ًخَاٌّذ ًطت حسبس دادُ ّبی

 سا ضوب دادُ ّبی تشی هطوئي  ثسیبس ضکل ثِ ٍ هی دٌّذ اًجبم ضوب ثشای سا کبس ایي کِ داسًذ ٍجَد هتخػػیٌی

 گشٍّی ثِ سا کبس ایي سپشدى اجبصُ ضوب سبصهبى ّبی سیبست  کِ دسغَستی . سبخت خَاٌّذ ثبصیبثی قبثل غیش

 داضتِ خَد سبصهبى دسٍى دس کبس ایي ثشای الصم تجْیضات ثب ٍ هتخػع گشٍّی ثبیذ ًوی دّذ، سبصهبى اص خبسج

 .ثبضیذ

 

 باشیذمىذريش .4

 فشاهَش سا گبهی ّیچ کِ ثبضیذ هطوئي تب ثبضیذ داضتِ خَد تجْیضات اًذاختي دٍس فشآیٌذ ثشای لیست چک  یک

ِ خػَظ هسألِ ایي. کشد ًخَاّیذ  ٍیژُ ای اّویت اص ثیٌذاصیذ، دٍس سا صیبدی تجْیضات داسیذ قػذ کِ صهبًی ث

 کِ ثبضیذ ًذاضتِ اًتظبس الجتِ. کٌیذ پیشٍی سٍش ایي اص کِ است هْن ًیض عبدی حبلت دس اهب ثَد، خَاّذ ثشخَسداس

 ثبلقَُ خطش ّش ٍ آى استفبدُ ّبی ًظش، هَسد سیستن جضئیبت تک تک . کٌذ فکش ضوب جبی ثِ ضوب لیست چک 

 ثشخَسد آى ثب ًیض آیٌذُ دس است هوکي کِ هی ضَیذ سٍثشٍ جذیذی تْذیذ ثب صهبًی کِ. ثگیشیذ ًظش دس سا اهٌیتی

 ایي عٌبغش تک تک  ًیست الصم کِ ثبضیذ داضتِ خبطش ثِ. کٌیذ اضبفِ خَد لیست چک  ثِ سا جذیذ هعیبسی کٌیذ،

 .گیشًذ قشاس استفبدُ هَسد هَاسد توبهی دس چک لیست

 

ٌاوذاوذاختٍديرکٍراسیستمَایی .5  کىیذرَگیزیشذ

ِ ّبی کِ کٌیذ حبغل اطویٌبى  اختیبس دس اهي کبهالً سٍضی ثِ سیستن یک کبهل پبکسبصی اص سٍضٌی فیضیکی ًطبً

 ًطذُ اًذ پبکسبصی کبهالً کِ کبهپیَتشّبیی است ثْتش. است ًطذُ اضتجبُ چیضی کِ کٌیذ حبغل اطویٌبى ٍ داسیذ

 اص تب گیشًذ قشاس دیگش هکبًی دس ضذُ کبهل آًْب پبکسبصی کبس کِ سیستن ّبیی ٍ ضًَذ ًگْذاسی خبغی هکبى دس

 .هی دّذ افضایص ًیض سا تجْیضات اهي پبکسبصی ثِ ًیبص فَسیت احسبس کبس ایي. ضَد جلَگیشی اضتجبُ ایجبد
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 کىیذثبتدقتباراچیشَمٍ .6

. کٌذ اهضب سا سیستن اًذاختي دٍس ٍ پبکسبصی کبس اتوبم ثبیذ ثبضذ سیستن یک اًذاختي دٍس هسئَل کِ ّشکس

 اهضب ًیض کبس اتوبم ٍ ضذُ هطخع دقت ثِ فشد ّش هسئَلیت ثبیذ ًیض ثبضٌذ کبس ایي هسئَل ًفش چٌذ دسغَستی کِ

 کبس اتوبم تبسیخ ٍ صهبى. کٌیذ غحجت کسی چِ ثب کِ هی داًیذ ضوب ثیبیذ، پیص هطکلی اگش غَست ایي دس ضَد؛

 ّضیٌِ ضذ، خَاٌّذ دادُ اًتقبل آى ثِ کِ هکبًی تجْیضات، ٍیژگی ّبی جولِ اص چیض ّوِ ضَد؛ ثجت ثبیذ ًیض

 .کٌیذ ثجت دقت ثب سا آًْب جبیگضیٌی ّضیٌِ ٍ استْالک

 

 وکىیذمعطل .7

 سا آى کبهل پبکسبصی کبس سشیع تش ّشچِ. ًکٌیذ هعطل ثیٌذاصیذ، دٍس سا سیستوی هی گیشیذ تػوین کِ صهبًی

ِ ّب، ثشای کبس ایي ًذّیذ اجبصُ. کٌیذ توبم سا کبس ٍ دادُ اًجبم ُ ّب ّفت  کسی تب گیشد قشاس غفلت هَسد سبل ّب یب هب

 اجبصُ ًذاسیذ، احتیبج سیستوی ثِ اگش آى ثش عالٍُ. کٌذ استفبدُ سَء سیستن آى سٍی ثش هَجَد دادُ ّبی اص ثتَاًذ

 .کٌذ ایجبد خشاثکبساى ًفَر ثشای ساّی تب ثبضذ کبس حبل دس ضوب ضجکِ سٍی ثش ّوچٌبى ًذّیذ

 

 کىیذحذفرابالقًٌشًاَذ .8

ِ ای تجْیضات پیکشثٌذی تٌظیوبت  سبیش ٍ َّیت احشاص سشٍسّبی ضذُ، هذیشیت سَئیچ ّبی. کٌیذ پبک سا ضجک

ِ ای هجشم یک اختیبس دس سا ضَاّذی هی تَاًٌذ َّضوٌذ ضجکِ صیشسبخت تجْیضات  ثِ ساحت تش تب دٌّذ قشاس سایبً

 .کٌٌذ ًفَر آى سیستن ّبی ٍ ضوب ضجکِ

 

 داریذوگٍامهاوذاختهديرسمانتاراسیستمَا .9

 سا اًذاختٌی دٍس تجْیضات کذام ثِ دستشسی اجبصُ کسبًی چِ ضَد هطخع تب کٌیذ تذٍیي سا سٍضٌی ساّکبسّبی

 پیذا دستشسی آى ثِ دستگبُ، یک کبهل پبکسبصی اص پیص هجبصی غیش فشد ّیچ کِ هی ضَد ثبعث کبس ایي. داسًذ

 .ًکٌذ

 

 کىیذبزداریفُزستتجُیشاتتمامیاس .10
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. کٌذ دٍس ًظش اص چیضی تب کٌیذ سدیبثی سا خَد سبصهبى ضجکِ تجْیضات اص ّشیک ٍ سیستن ّش فیضیکی هحتَیبت

ِ عٌَاى هی تَاًذ خبظ ضشایط دس ًیض RAM حتی کِ ثبضیذ داضتِ خبطش ثِ  حسبس دادُ ّبی رخیشُ سبصی اثضاس ث

 .کٌیذ سفتبس توبم دقت ٍ ٍسَاس ثب حسبس دادُ ّبی هَسد دس ثبیذ. ضَد هحسَة


