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 ثَ ًبم اّ

 

 ُویي اّل ثگن اججبری یعٌی ایٌکَ اگَ ثلذ ًجبػی چْثؼْ هیخْری خیلی سیبد  

 ّاطَ هجتذیب خْة اّل چٌذ تب چیش خیلی هِن )حفظ کي(

0- Ip  ٍایي ػوبرٍ ُز کبهپیْتز تْ ػجکظت کَ ایٌجب ُب ثَ دردتْى هی خْر : 

a.  تْ ایٌتزًت 

b. اس  یایزاًهحزّم کزدى کبرثزاى ) هْاجَ ػذى ثب هؼکالت هزثْط ثَ تحزین

 ّ اطالعبت در ایٌتزًت ( دیذى طبیت

c. کَ کزدىتْ ػج 

d. تظت طزعت ایٌتزًت ّ ...   ػوبرٍ کبهپیْتز خْدتْى رّ ایٌجب ثجیٌیذ 

i.  ْرّ اّى دّتب کبهپیْتز هعزّؾ کلیک کٌیذ ثزیذ تDETAILS 

2- COMPUTER NAME  ایٌن کَ اطن کبهپیْتزتًَْ کَ ـقظ تْ ػجکَ ُبی داخلی ثَ درد :

 هی خْرٍ

a.  اطن کبهپیْتزتًْن اس ایٌجب ثجیٌیذ 

i.  ّرMY COMPUTER  اطت کلیذ کٌیذ ثزیذ تْ رPROPERTIES  اًّجب

 ًْػتَ

9- DOMAIN  یب ُوْى آدرص ایٌتزًتی طبیت هثال دّهیي طبیت هب :NREC.IR  ُظت 

i.  تْهي  01تب  9ًکتَ : اگَ ثخْایذ یَ دّهیي ّاطَ خْدتْى ثگیزیذ

 خزجؼَ

4- HOST َایي یعٌی کبهپیْتزی کَ طبیت تْػَ ّاط : 

a.  21کَ ثیي طبلی  َ ُبطت داریذدرطت کزدى طبیت ػخصی ـقظ ًیبس ثَ ی 

تْهي تب چٌذ هیلیبرد ثظتگی ثَ کیفیتغ قیوت دارٍ ، اهب دیذى یَ طبیت ثب 

 ###.###.###.###ـقظ ُبطت هؼکلَ هثال اگَ ثخْایذ طبیت هبرّ ثجیٌیذ ثبیذ 

رّ تْ ایٌتزًت اکظپلْرر ّارد کٌیذ ّاطَ ُویي هب دّهیي خزیذین ثب خزیذى 

 #)جبی ُز رّ تْ ایٌتزًت ثجت کزدین ###.###.###.### = NREC.IRهب ، هیي اد

ّ ثزای طبیت ُبی هختلؿ ـزق  ًٌْػتیوغُویي جْری یَ عذدٍ کَ 

 ( ـْکْلَ

b. بی هجبًی ُن ُظت کَ ثَ طبیت تجلیػ اضبـَ هی کٌَ ُ در ضوي ُبطت

 در هیبرٍ ثزای دیگزاى رّی طبیت تْهي رّ اس تجلیػ  21،  01ّ ایي طبلی 

1- ISP  هخفؿ : ػزکت خذهبت دٌُذٍ ایٌتزًت(Internet Service Provider  ) 

a.  ّاطَ ـِویذىISP ی تْ کبـیَ ثزIP2LOCATION.COM  ثعذIP  خْدتْ ّارد کٌی

جبیی کَ اسع ایٌتزًت  چٌذٍ ّ در ضوي اطن  IP   ،ISPثعذ هی ـِوی 

 گزـتی چیَ

i.  اهب ایٌب ثَ چَ درد هیخْرٍ ؟ خْة اگَ اس یَ جب ثَ ایٌتزًت ّصل ػذی

 رّ گن کزدی  ISP ی هظئْلغ کیَ یب هثال ػوبرٍ تلفيکَ ًویذًّظت

 رٌطْری چیشای ثذرد ثخْری گیزت هیبیب اطوغ یبدت ًجْد ّ ... ای

ii.  راطتی یَ دطتْر کَ هبلDos  ُظت ّ هی تًْی ثبُبعIP  یَ دّهیي

ثشى  عتْهٌْی اطتبرت ّ  طزچثزّ تْ کبدر   7 تْ ّیٌذّسرّ پیذا کٌی ، 

CMD  ّپٌجزٍ داص کَ ثبس ػذ تْع تبیپ کي:  



 

 

  Ping   example.com 

 

 

 

6- WHOIS  ثعضیب ثَ ایي هی گي :WHO IS ? ٌی ایي کیَ یع 

a.  ایي ّاطَ ایٌَ کَ هثال تْ ایٌتزًت رـتی تْ یَ طبیت خْاطتی طبیتْ ثخزی یب

یَ ًفز گفت ـالى طبیت ّاطَ هٌَ یب ثَ ُز دلیلی خْاطتی صبحت طبیتْ 

کٌی اًّْقت صبحت   WHOISطبیتْ  WHOIS.COMپیذا کٌی کبـیَ ثزی تْ 

ذی هی تًَْ ایٌتزًتی طبیت ثِت هعزـی هی ػَ هعوْال ایي صفحَ تب ح

 طبیت رّ ُن ًؼْى ثذٍ  درپیتیذگیهیشاى 

7- REMOTE DESKTOP  ایي یعٌی اس راٍ دّر ثب یَ کبهپیْتز کبر کٌی )الجتَ اطن یَ قبثلیت :

ّیٌذّس ُن ُظت( هثال ـبیالت پبک ػذٍ ثَ هتخصص ثبسیبثی اطالعبت سًگ هیشًی 

ثیبم خًْت اگَ  ٌزطبعت عٌز ع 2کتبپتْ ـعبل کي کَ پبًؼن ثِت هی گَ ریوْت دطت

، الجتَ ًزم اـشار ُبی جذا اس ّیٌذّس ُن  ثفِوی چی هیگَ کبرت طزیع تز پیغ هی رٍ

 team viwerثزای ایي کبر ُظت کَ کٌتزلغ راحت تزٍ هثل 

 خْة حبال ثزین طز اصل هطلت 

 

 ؟ تحزین  چزا

ُن  IP  ،ISPػوبرّ هی ـِوَ ، خْة اس رّ  IPػوب ّقتی هیزی تْ یَ طبیت ، طبیت  خبًْم/آقب 

اى ُبی ایز  IPهؼخصَ چَ ثزطَ کؼْر ، خْة اگَ یَ طبیت هبرّ تحزین کٌَ تْ طبیتغ هیٌْیظَ ّاطَ 

 کٌین ؟ ثبس ًؼَ دیگَ ، خْة چیکبر

 کَ خیلی هظخزطت دقیقب هثل ایي هی  FAKEIPتْ ایي جْر هْاقع چٌذ تب کبر هی ػَ کزد یکی  

 ّقتب کبر هی کٌَ ثعضییَ چیش دیگظت کَ   IPهًَْ ثزی ثبال درخت ثگی هي گیالطن یعٌی خْدت ثگی 

یعٌی ایٌکَ ػوب یَ کبهپیْتز ثبیذ پیذا کٌی کَ خذهبت ّکبلت تْ ایٌتزًت ثِت ثذٍ  َثعذی پزّکظی 

کبرّ رٍ اهب چزا ثبیذ یَ جب هجبًی ایٌت ثیبى اطالعبت رّ هیخْای اّى ثزٍ ثزایعٌی ایٌکَ تْ ثِغ هی گی ـال

 اًجبم ثذٍ ؟



 

 

دطت  دسدی اطالعبت : ّقتی ػوب تْطظ پزّکظی یَ طبیتْ ثبس هی کٌی خْة اطالعبتت -0

تن ُظت دیگَ الجتَ جبُبی هِن هثل پظْرد ُب ثَ طزیقی اس پزّکظی رد هی ػي کَ یلّک

 دٍ ًیظتيتْطظ پزّکظی قبثل اطتفب

 ـعبلیت ُبی ضذ تحزیوی : خْة ثعضیب هخبلؿ علن اًحصبری ُظتٌذ هثل ثچَ ُبی لیٌْکض -2

 کی گفتَ هجبًی : اصال کی گفتَ هجبًی ثعضی جبُب ُن پْل هیگیزى خْة  -9

ػزّع ثَ ـعبلیت  ، هؼزّط، ت ُبی دّلتی : ثعضی اس پزّکظی ُب ُن اس طزؾ دّلت حوبی -4

هی کٌٌذ . هثال دّلت یَ کؼْر یَ پزّکظی راٍ اًذاسی هی کٌَ ّاطَ هذرطَ ُب کَ ُوَ 

هذرطَ ُب ثب اّى پزّکظی ثَ ایٌتزًت ّصل ػي ، اًّْقت اگَ یَ هطلت ثَ درد داًغ آهْس 

 یتْ ثزاع ًویبرٍ دیگَ ًخْرٍ خْة هْکلغ اّى هطلت یب طب

 هیگن چطْر ثبیذ اس ایٌب اطتفبدٍ کٌی .حبال 

 ػوب رّ ًجیٌَ  IPدیگن هی تًْی کٌی ـقظ کبـیَ اّى کبهپیْتز  الجتَ ػوب ُز کبر 

ایزاى طبیت رّ ثبس کٌی یعٌی اگَ ثچَ پْل داری یَ کبهپیْتز خبرج اس ایزاى کزایَ هی  هثال هی تًْی اس خبرج

 ثِغ ّصل هی ػی  ّ ثب اّى کبراتْ اًجبم هیذی REMOTE DESKTOPذ ثب ًزم اـشار کٌی ّ ثع

 VPN (Virtualیب اگَ کوتز پْل داری ـقظ یَ اکبًت ثخزی ، اکبًت اتصبل ثَ ػجکَ خصْصی یب ُوْى  

Private Network  ) تْ ایي ػیٍْ یَ هزکش یَ ػجکَ خصْصی تعزیؿ کزدٍ کَ ثَ ایٌتزًت ّصلَ حبال اگَ ػوب

هزکش تؽذیَ هیؼَ  ىل ػذی ثعذ اس اتصبل ایٌتزًت کبهپیْتز ػوب تْطظ اّتْطظ ایٌتزًت ثَ ایي ػجکَ ّص

 ؟ OKاّى هزکش هیبـتَ .   IPیعٌی اگَ ثزی تْ یَ طبیت 

 خْة ثزین طزاغ کبرای ارسّى تز 

الجتَ اگَ هؼکل ـقظ کبر کزدى ثب ایٌتزًت ثبػَ ّ ثحث آپذیت کزدى ًزم اـشار یب آًتی   

رّع دیگَ ُن ُظت ّ اّى ایٌَ کَ ػوب ـقظ ثزای داًلْد ـبیل یب ّرّد ثَ ّیزّص ّ ؼیزٍ در هیبى ًجبػَ یَ 

 طبیت یَ ّکیل ثگیزی یب ثظبسی .

شی کَ تْع ًْػتَ ُز یر ایٌطْری کَ ػوب یَ ُبطت هجبًی پیذا کٌی ثعذ تْع یَ ثزًبهَ طبیت هی

ت ثعذ ثذٍ داًلْد کٌین ّ اس ثزیش تْ خْدداًلْد کي آدرص ـبیلی کَ هیخْاهْ اسم ثگیز  ّقت ایي طبیتْ ثبس کزدم

تیپ صحجتب ، خْة اًّجبیی ُن کَ داری ـبیلْ اسع داًلْد هی کٌی ـکز هی کٌَ ُبطتت دارٍ داًلْد ایي 

 ُبطت هیبـتَ .  IPهیکٌَ یعٌی 

اطتفبدٍ کٌی خْدت ثزّ تْ ایٌتزًت طزچ  (PROXY) جْری ثبیذ اس پزّکظیَ راطتی حبل ًذاػتن ثگن چ

 کي

تی ثبسم طعی کي خذا رّ ثٌذٍ ثبػی چْى االى هی دًّی اس ػجکَ خْة ثب ایي چیشا کَ یبد گزـ 

آپذیت کي ـبیالی  پض هزاقت خْدت ثبع آًتی ّیزّطتن ،ًَ ؟چی هیذًّی ّلی ًوی دًّی چی ًویذًّی 

 اگَ هی تًْی سّد ثخْاة ُن ار ػجب ّاطغ پظْرد ثذ دطت تزجیحب   ػخصیتن ًذار دم

 دقیقَ ًصفَ ػجَ ، ػت خْع 9.98اٍّ طبعت 

 

 



 

 

 پبّرقی :

 

 " ثزای احتزام ثَ قلن ًْیظٌذٍ ایٌْ هعٌی ًکزدین درپیتیذگی"

 گیزع هیبدراحت تز هعوْال ػجب کَ هب هی خْاثین آقب ُکزٍ ثیکبرٍ الجتَ چْى ایٌتزًت هفتی 

 

 

 

 


