چٌاًچِ ضوا ًیض اص جولِ کاستشاى ایي سیستنعاهل ّستیذ ٍ تاتَجِ تِ فشاسسیذى سال ًًَ ،گشاى دستشسی افشاد غیشهجاص تِ
سایاًِ ٍ اطالعات رخیشُ ضذُ دس آى ّستیذ ،هوکي است تِدًثال سٍضی تشای جلَگیشی اص ایي ًَع عثَس اص سهض سیستنعاهل
هک تاضیذ .دس ایي تشفٌذ قصذ داسین سٍش هسذٍدساصی ایي گزسگاُ سا تِ ضوا آهَصش دّین .
تشای اًجام ایي کاس اص دٍ سٍش سختافضاسی ٍ ًشمافضاسی هیتَاًیذ استفادُ کٌیذ.

سٍشًشمافضاسی استفادُ اص سهضًگاسی  FileVaultاست ٍ سٍش سختافضاسی تْشُهٌذی اص سهض فشیوَس ) (Firmwareاست.
رمزنگاریFileVault
1ـ تِ  System Preferencesتشٍیذ ٍ سٍی  Security & Privacyکلیک کٌیذ.
2ـ تة  FileVaultسا اًتخاب کٌیذ ٍ خس اص کلیک سٍی آیکَى قفل اص تخص خاییي سوت چح ،یک ًام کاستشی ٍ سهض دلخَاُ
تشای سهضًگاسی اطالعات اًتخاب کٌیذ.
3ـ دس اداهِ خس اص اختصاظ ًام ٍ سهض دلخَاُ سٍی  Turn On FileVaultکلیک کٌیذ.
 4ـ اکٌَى یک کلیذ سیکاٍسی دس اختیاس ضوا قشاس هیگیشد کِ دس صَست ًیاص تِ تاصًطاًی سهض عثَس تایذ آى سا دس اختیاس داضتِ
تاضیذ (تذٍى ایي کلیذ تشداضتي سهضعثَس ٍ گزس اص آى هوکي ًیست) .تَجِ داضتِ تاضیذ حفاظت اص ایي کلیذ سیکاٍسی اص
اّویت فشاٍاًی تشخَسداس است.
خس اص یکتاس سیاستاست کشدى سایاًِ ،عولیات سهضًگاسی اطالعات ضوا آغاص ضذُ ٍ هیتَاًیذ تذٍى ًگشاًی اص سیستنعاهل هک
ٍ اطالعات رخیشُ ضذُ دس آى استفادُ کٌیذ.
رمز فریمور

دس صَستیکِ اطالعات ضوا تٍِسیلِ  FileVaultسهضًگاسی ضذُ تاضذ ًیض هوکي است فشدی لحتاج ضوا سا دساختیاس گشفتِ ،تِ
حالت سیکاٍسی ٍاسد ضَد ٍ تذٍى ٍسٍد تِ سیستنعاهل ،اطالعات رخیشُ ضذُ دس ّاسددیسک سا حزف ٍ یک سیستنعاهل جذیذ
سٍی آى ًصة کٌذ.
دس صَست اًجام ایي کاس ،اطالعات ضوا دس اختیاس فشد خشاتکاس قشاس ًگشفتِ ،اها ساسقاى تشاحتی هیتَاًٌذ تا ًصة یک
سیستنعاهل جذیذ اص سایاًِ ضوا استفادُ کٌٌذ ٍ ضوا ًویتَاًیذ هاًع اًجام ایي کاس ضَیذ .دس صَستی کِ هیخَاّیذ جلَی ایي
کاس ساسقاى سا ًیض تگیشیذ ،هیتَاًیذ اص سهض فشیوَس کوک تگیشیذ.
سهض فشیوَس اتضاسی تشای سهضًگاسی سختافضاسی است کِ ٌّگام دستشسی تِ هحیط سیکاٍسی ًیض سهض عثَس سا اص کاستش دسخَاست
هیکٌذ.
1ـ سایاًِ خَد سا سیاستاست کشدُ ٍ تا ًگِداضتي کلیذّای  Command-Rتِ حالت سیکاٍسی ٍاسد ضَیذ.
2ـ اص هٌَی اتضاسّای اٍ.اس.ایکس سٍی  Utilitiesکلیک کشدُ ٍ  Firmware Password Utilityسا اًتخاب کٌیذ.
3ـ سٍی  Turn On Firmware Passwordکلیک کشدُ ٍ خس اص تایح سهض دلخـــَاُ خــــَد سٍی Set Password
کلیک کٌیذ.
4ـ دس ًْایت سٍی  Quit Firmware Password Utilityکلیک کشدُ ٍ اص هٌَی اخل دس تاال سوت چح سٍی Restart
کلیک کٌیذ.
تَجِ داضتِ تاضیذ دس صَست فشاهَش کشدى سهض فشیوَس ،تایذ تِ ًضدیکتشیي فشٍضگاُ اخل استَس تشٍیذ تا تتَاًیذ سهض سا سیست
کٌیذ.

فناوری اطالعات دانشکده فنی تویسرکان

