
كامپيوترها ابزارهاي فوق العاده ايي هستند كه به ما قدرت . در باره آنچه نمي توانيد ببينيد يا كنترل هشار باشيد

امت . آنها به نحو چشمگيري حتي در طي چند سال گذشته توسعه يافته استو ارزش و كارآيي  بسياري داده اند

از انجا كه كامپيوترها مي توانند . هر پيشرفتي در زمينه كامپيوتر به قيمت پيچيدگي هاي بسيار حاصل شده است

بي توجهي مي كنيم و از امكان صدمه ايي كه ما گاهي اوقات بدان چه انجام مي دهند كار بيشتري انجام دهند 

اينجا داستاني است از فعاليت هاي پنهان . مركز داريممي توانند وارد كنند غفلتمي كنيم و تنها بر نكات مثبت ت

. كامپيوترها كه كاربران حتي بدان شك نمي بردند

 

  

البته در حين مطالعه اين مورد به دليل  . ما در اين فصل به بررسي يك حمله ساده و غيرپيچيده مي پردازيم

نكته توجه كنيد كه حمله چگونه و چرا  به جاي اينكار شما بايد به اين. طبيعت واضح آن به سادگي رد نشويد

در . يك حمله كننده تنها بر اساس نتايج درجه بندي مي شود و نه روشموفق شده است و به ياد داشته باشيد كه 

هرچند كه نيز مورد موشكافي قرار مي دهيم؛  اين مورد را براي بررسي آنچه به صورت اشتباه رخ دادضمن ما 

.خورد ساير ضعف ها در موفقيت حمله كننده نقش داشته اندشكست بارزي به چشم مي 
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؛ با معلمتان كار تر درس بخوانيد، كارهاي اضافي انجام دهيدبيشاگر بخواهيد نمرات خود را باال ببريد مي توانيد 

دبيرستان مونت گمري اما بسياري از دانش آموزان . كرده و صحبت كنيد؛ شما خودتان از اين موارد آگاه هستيد

. هاي لند، مريلند، راه حل بهتري براب بهبود نمرات خود يافتند

 

  

و  مي باشد. سي.يك دبيرستان مورد احترام در پوتوماك، مريلند، حاشيه واشنگتن ديدبيرستان وينستن چرچيل 

دبيرستان ممتاز مي شناسد، چرچيل از نرخ فارغ التحصيلي آن را به عنوان يك وزارت آموزش اياالت متحده 

درصد از فارغ التحصيالن آن به كالج رفته و يا آموزش هاي  ۹۱درصد برخوردار است، و بيش از  ۹۸.۴

دانش آموز خود كالس هاي آماده سازي براي كالج رايج و  ۲۰۰۰اين مدرسه به . تخصصي دريافت مي كنند

كارمند تدريس مي شوند، كه تعدادي بيشتر  ۵ي داراي رائه مي كند كه توسط بخشكالس هاي كامپيوتري را ا

مدارس بسياري به دانش آموزان چرچيل به دليل انگيزه و دست يافته هايشان . از ساير مدارس دولتي است

. حسادت مي كنند

 

  


