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وﺑﻼگ رﺳﻣﯽ ﺟﯽ ﻣﯾل ﻣطﻠﺑﯽ را ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده ﺑﺎ ﻋﻧوان ﻧﮑﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﻣورد ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎرﺑری ﺟﯽ ﻣﯾل .ﺑﺧﺎطر اھﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
داره ﺑد ﻧدﯾدم اﯾن ﻣطﻠب را ﺑﺻورت آزاد ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرده و اﯾﻧﺟﺎ ﻗرار ﺑدم ﺗﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده دوﺳﺗﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾره.
داﺷﺗن ﯾﮏ رﻣزﻋﺑور ﻗوی در ﺣﻔظ اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺎﯾد ﭼﻧد ﮐﺎر دﯾﮕر اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺧﯾﺎﻟﺗﺎن از ﺑﺎﺑت
اﻣﻧﯾت اﮐﺎﻧت ﺟﯽ ﻣﯾﻠﺗﺎن راﺣت ﺷود :
 .1ﺣﺗﻣﺎ از اﯾﻣﯾل ﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷوﯾد .ﺑﺧﺻوص ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﯽ ﻣﯾل وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد )ﻣﺛﻼ در ﮐﺎﻓﯽ ﻧت ﯾﺎ
ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر( ﺣﺗﻣﺎ ﭘس از ﺗﻣﺎم ﺷدن ﮐﺎرﺗﺎن از ﺻﻧدوق اﯾﻣﯾل ﺧود ﺧﺎرج ﺷوﯾد ) .(sign outﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﻧﯾﺳت،ﻓﻘط ﺑر روی
ﻟﯾﻧﮏ  sign outدر ﮔوﺷﮫ ﺑﺎﻻ و راﺳت ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻣﯾﻠﺗﺎن ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺧﯾﺎﻟﺗﺎن راﺣت ﺗر ﺷود ﺣﺗﻣﺎ ﭘس از اﯾن ﮐﺎر ، cache
ﮐوﮐﯽ ھﺎ و ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ) (historyﻣرورﮔرﺗﺎن را ھم ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.ﺳﭘس ﻣرورﮔر را ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ﺑﺑﻧدﯾد.در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎن اﮔر ﻻزم اﺳت
ﺑﺻورت ﻣداوم از آن دور ﺷوﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﮑرﯾن ﺳﯾور رﻣزدار ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺑدون اﺟﺎزه و در ﻏﯾﺎب ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ ﺗﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .2ﻣراﻗب ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ از طرﯾق اﯾﻣﯾل ﺑﺎﺷﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اﯾﻣﯾل را ﻓرﺳﺗﺎدﯾد دﯾﮕر ھﯾﭻ ﮐﻧﺗرﻟﯽ در ﻣورد
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﮐرده اﯾد ﻧدارﯾد.اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮔﯾرﻧدﮔﺎن اﯾﻣﯾل ﺑﺧواھﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آن را ﺑرای ﮐﺳﺎن دﯾﮕری
ﺑﻔرﺳﺗﻧد ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﻌﺿﺎ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ را در ﻣﺣﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﻧد.ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ اﯾن اﻓراد اﻋﺗﻣﺎد ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎز ھم ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺧﺎطر ﺳﮭل اﻧﮕﺎری آﻧﮭﺎ اﯾﻣﯾﻠﺷﺎن ھﮏ ﺷود ﯾﺎ ﯾﮏ وﯾروس اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑدزدد .اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎرت ھﺎی اﻋﺗﺑﺎری ،
رﻣزھﺎی ﻋﺑور و اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﯽ از اﯾن دﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد از طرﯾق اﯾﻣﯾل و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﺷوﻧد .ﮔوﮔل ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾﻣﯾل
ﻧﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ از ﺷﻣﺎ رﻣزﻋﺑورﺗﺎن را ﺑﺧواھد ﭘس ھرﮔز ﻓرﯾب اﯾن ﺣﻘﮫ ھﮑرھﺎ را ﻧﺧورﯾد !
 .3ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺣﺎﻟت اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺗﮑل  .httpsھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ وب را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد  ،ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ارﺳﺎل و
درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت دارد https.اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود را ﺑﺻورت رﻣز درﻣﯾﺎورد ﺗﺎ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣﺗوای آﻧﮭﺎ در اﯾن ﺑﯾن ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد.ﺟﯽ ﻣﯾل ﺑرای ﻻﮔﯾن ﮐﺎرﺑران ﺧود از اﯾن ﭘروﺗﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺻﻧدوق
ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود را ﻧﯾز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﭘروﺗﮑل ﻣرور ﮐﻧﯾد.اﺳﺗﻔﺎده از  ، httpsﺑﺎﻋث ﮐﻧدﺗر ﺷدن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎ در ﺟﯽ ﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ
اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی  settingsو اﻧﺗﺧﺎب  always use httpsدر زﺑﺎﻧﮫ  generalﺟﯽ ﻣﯾل را وادار ﮐﻧﯾد ھﻣﯾﺷﮫ از
اﯾن ﭘروﺗﮑل ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
 .4ﻣراﻗب ﻓﺎﯾل ھﺎی ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﺷﮑوک ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﺷﻣﺎ از وﯾروس ھﺎ و ﻧرم اﻓزارھﺎی ﻣﺧرب دﯾﮕر ﺟﯽ ﻣﯾل ﺗﻣﺎم اﺗﭼﻣﻧت ھﺎ را
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد اﺳﮑن ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﮑن ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﯾل ﻣذﮐور را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﮑرار ﻣﯽ
ﺷود.ﻓﺎﯾل ھﺎی ﺿﻣﯾﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾد ﺗوﺳط آﻧﺗﯽ وﯾروس آﻧﻼﯾن ﮔوﮔل ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮔردد.اﻣﺎ ﺟﯽ ﻣﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎز ھم ﻣراﻗب ﻓﺎﯾل
ھﺎی ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ھر ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر درﯾﺎﻓﺗش را ﻧدارﯾد ﺑﺎز ﻧﮑﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر از طرف دوﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻓﺎﯾل ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾﻣﯾل
را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد از ﻓرﺳﺗﻧده ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت و وﻗﺗﯽ از ﺑﯽ ﺧطر ﺑودﻧش ﻣطﻣﺋن ﺷدﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎزﮐردن آن اﻗدام
ﮐﻧﯾد.
 .5اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ روز ﻧﮕﮫ دارﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﮐﺎﻧت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑﺗﺎن
دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر رﻣز ﻋﺑور آن را ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺷﻣﺎ آن را ﺗﻐﯾﯾر داده ﺑﺎﺷد.در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﮔوﮔل ﺑﮫ ﺳﮫ روش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﻣزﺗﺎن را ﻓراﻣوش ﮐرده اﯾد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.اﺳﺗﻔﺎده از آدرس اﯾﻣﯾل ﺛﺎﻧوی ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن اﯾن اﯾﻣﯾل
ﮔوﮔل در ھﻧﮕﺎم ﻓراﻣوﺷﯽ رﻣز ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻟﯾﻧﮏ ﺑرای رﯾﺳت ﮐردن رﻣز ﺑﮫ اﯾن آدرس ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد.اﺳﺗﻔﺎده از  smsﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ در ھﻣﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن )ﺣﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﻓﻌﺎل اﺳت ﺑﺟز  ....و روش ﺳوم ھم اﺳﺗﻔﺎده از ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن روش ﺑﺎﯾد ﺳواﻟﯽ را ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟواب دادﻧش ﺑرای ﺷﻣﺎ آﺳﺎن و ﺑرای دﯾﮕران ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد.
ﻧﻛﺎت اﯾﻣﻧﻲ ﺑراي ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھك:
 -1از درﯾﺎﻓت ﻓﺎﯾل ھﺎي ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺟددا ً ﺧودداري ﻛﻧﯾد.
 -2ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻓﺎﯾﻠﻲ درﯾﺎﻓت ﻛردﯾد ﻗﺑل از اﺟرا ،راﺳت ﻛﻠﯾك ﻛرده و ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ  propertiesاز ﻧوع ﻓﺎﯾل ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﻓﺎﯾل اﺟراﯾﻲ ﻧﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
 -3ﻋﻛس ھﺎي ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺎ ﭘﺳوﻧد  jpg.و  gif.ﻣﻲ ﺑﺎﺷد .در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ ﭘﺳوﻧد ھﺎي ﻣﺷﻛوك و ﯾﺎ اﺟراﯾﻲ ﻣﺎﻧﻧد  exe.داﺷت ﺑﺎ  shift+deleteآن
را ﭘﺎك ﻛﻧﯾد.
ﺻﻔﺣﮫ  1از 6
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ﻣوﺿوع ﮐﻠﯽ :ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر

 -4از  voice chatﺑﭘرھﯾزﯾد.
 -5ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﻲ ﻣﺷﻛوك ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﻣزاﺣﻣت ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾد IDﺷﺧص را ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ  Addﻧﻛرده و در ﺻورت  AddﺑودنDelete
ﻛﻧﯾد و ﺳﭘس  Ignoreﻧﻣﺎﯾﯾد.
------------------------------------------ﭼﮕوﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﻣﯾﻠﯽ اﻣن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟
ﺳطﺢ ﺑﻧدی ﻣطﻠب:
ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺳروﯾس ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻣﯾل ﺑرای ﮐﺎرﺑران ﺷﺧﺻﯽ و ﺣﺗﯽ ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ارزش ھﺳﺗﻧد .اﺳﺗﻔﺎده راﺣت ،ھزﯾﻧﮫ ﮐم و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری
اﯾن ﺳروﯾس ھﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺷﺎن ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳرﻋت و اﺗﺻﺎل ﻣطﻣﺋن ﮐﮫ در ﺳروﯾس ھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون اﺳﮑﺎﯾپ )ﺳروﯾس اﻧﺗﻘﺎل ﺻوت
از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت( اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮔردد ،از دﯾﮕر ﻋواﻣل ﻣوﺛر در اﯾن ﻣﺣﺑوﺑﯾت ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾم و ﭼﮫ ﻧﺧواھﯾم اﯾن ﺳروﯾس ھﺎی
دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ھم ھﻣﺎﻧﻧد ﺳروﯾس ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ و ﺳﻧﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد .ﺳروﯾس ھﺎی اﯾﻣﯾل ،ﺗﻠﻔن
و اس ام اس ھﻣواره از ﻟﺣﺎظ اﻣﻧﯾﺗﯽ آﺳﯾب ﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﮔر ﺗوﺳط ﺳروﯾس دھﻧده آن ﯾﺎ ھﮑر ﯾﺎ و اﻓراد ﻓﺿول ﻣورد ﺑررﺳﯽ و
ﮐﻧﺗرل ﻗرار ﮔﯾرﻧد.

ﺗﻔﺎوت ﻣﮭم ﺳروﯾس ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﺗرﻧت ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ ﺳروﯾس ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواﻗﻊ اﯾن ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ
ﺳطﺢ اﻣﻧﯾت را در اﯾن ﺳروﯾس ھﺎ ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از راه ھﺎی اﻣن اﯾﻣﯾﻠﯽ ﺑﻔرﺳﺗﯾد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺻوﺗﯽ ﯾﺎ
ﻣﺗﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت )ﭼت( ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺟرات ﻣﯽ ﺗوان ﺳطﺢ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾن ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ﻏﯾر اﻣن ﯾﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭘﺳت ﻋﺎدی
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد.

اﻟﺑﺗﮫ ﭼون ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﮐﻣﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟﺳﺗﺟو و ردﯾﺎﺑﯽ ﻣوردی ﺧﺎص از ﺑﯾن اﻧﺑوھﯽ از اطﻼﻋﺎت )ﻋﺑﺎرات ﻣورد ﻧظر،
ﻓرﺳﺗﻧده ،ﮔﯾرﻧده و  (...را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،دﻟﯾل ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻣﻧﯾت را دﺳت ﮐم ﺑﮕﯾرﯾم؛ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم در ﺻورت ﻟزوم ﻧﯾروی ﻻزم ﺑرای ﺗﺟﺳس در
آن ﺣﺟم از اطﻼﻋﺎت ھم ھﻣﺎﻧﻧد ﺳروﯾس ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود و ارﺗﺑﺎط اﻣﻧﯽ ﻧﺧواھﯾم داﺷت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ،
ﻣﯽﺗوان ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی از ﺑروز ﻣﺷﮑل و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .ھﮑرھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ھر ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﯾﺎن ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷﻣﺎ در ﮐﻣﯾن ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ
از ﮐﺎرھﺎی ﺷﻣﺎ ﺳر درﺑﯾﺎورﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب اﻣﻧﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود ﺑﺎﺷﯾد .در اﯾن ﻣطﻠب ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺧواھﯾد آﻣوﺧت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از
ﺣداﻗل اﻣﻧﯾت ﺑرای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت اﯾﻣﯾل ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺳروﯾس ھﺎی  Webmailﺑرﺧوردار ﺷوﯾد.

اﻣﻧﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﻣﯾﻠﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از  Webmailاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
درﮐل ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﻗدم ﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﮭم ﺑرای اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﻣﯾﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ اﮐﯾدا ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ راه ھﺎی اﻣﻧﯾت اﯾﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ آﻣوزﯾد ،ﺟﻠوی ﻧرم اﻓزارھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﺷﻣﺎ را
ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ ﺑداﻓزارھﺎ و ھﮑرھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟب ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:

-١ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ رﻣز ﻋﺑور ﻣطﻣﺋن ﺑﺳﺎزﯾم و از آن ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾم  -ﺑﺧش اول
-٢ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ رﻣز ﻋﺑور ﻣطﻣﺋن ﺑﺳﺎزﯾم و از آن ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾم  -ﺑﺧش دوم
-٣ﭼﮕوﻧﮫ از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺑد اﻓزارھﺎ و ھﮑرھﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم  -ﺑﺧش اول :وﯾروس ھﺎ
-۴ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر در ﺑراﺑر ﺧطرات  -ﺑﺧش دوم :ﺟﺎﺳوس اﻓزارھﺎ
-۵ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر در ﺑراﺑر ﺧطرات -ﺑﺧش ﺳوم :دﯾواره آﺗش و ﻧرم اﻓزارھﺎی ﻣﺗن ﺑﺎز

ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﻣﯾل ﻣﺎن را ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾم:
درواﻗﻊ اﯾﻧﺗرﻧت از ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ای از اطﻼﻋﺎت ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .آن ھم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد .اﮔر
اﯾﻣﯾﻠﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮐﮫ در راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮔﯾرﻧده اﺳت در ﻣﯾﺎﻧﮫ راه دزدﯾده ﯾﺎ ﺑﺎز ﺷود ،ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان اطﻼﻋﺎت و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی آن را ﺑﺎزﺧواﻧﯽ
ﮐرد .اﯾﻧﺗرﻧت ﺷﺑﮑﮫ ای ﻋظﯾم و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺗﺻﺎل واﺳط ﺑﯾن اﯾن ھﻣﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑرﻗرار ﮐرده و در ھر ﻟﺣظﮫ
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ﻋﻧوان :ﻧﻛﺎت اﯾﻣﻧﻲ ﺑراي ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھك اﯾﻣﯾل

ﻣوﺿوع ﮐﻠﯽ :ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر

اﻓراد زﯾﺎدی ھم در ﺣﺎل ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐردن ﭘﯾﺎم ﺑﯾن ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎ ﺑﺎﯾد از واﺳط ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺑرﺳﻧد؛ ﭘس ﻣﻣﮑن
اﺳت اﻓراد زﯾﺎدی ھم در ﻣﯾﺎن اﯾن ھﻣﮫ ﺗﻘﺎطﻊ و اﺗﺻﺎل ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﺗﺑﺎدل ھﺎ را زﯾر ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد.

اوﻟﯾن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ ،ھﻣﺎن  ISPﯾﺎ ﺳروﯾس دھﻧده اﯾﻧﺗرﻧت ﺷﻣﺎ اﺳت و ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺳروﯾس دھﻧده ی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮔﯾرﻧده ی اﺻﻠﯽ ﭘﯾﺎم ھم
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﻘﺎط ﺗوﻗف اﯾﻣﯾل اﺳت؛ ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ آﺧرﯾن ﺗوﻗف ﮔﺎه ،ﻗﺑل از ﮔﯾرﻧده واﻗﻌﯽ اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾن
اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر و ﺳﺎﯾر اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ھر ﮐﺳﯽ ﺧواﻧده ﺷوﻧد و اﯾن در ﺻورﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺣرﯾم اﯾﻣﯾﻠﯽ
ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﮑﻧﯾد.

ﭘدرام :ﻣن ﻗﺑﻼ ً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎران ﻣﺎن در اﯾن ﻣورد ﺻﺣﺑت ﮐرده ام ،او ﮔﻔت ﮐﮫ او و ھم داﻧﺷﮑده ای ھﺎﯾش ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﮭم را در ﭘوﺷﮫ
 Draftاﯾﻣﯾل ﺧود ذﺧﯾره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ رﻣز ﻋﺑور ﻣﺷﺗرک دارﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر اﻣن و ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ،آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر درﺳﺗﯽ
اﺳت؟
ﮐﺎوه :ھر وﻗت ﮐﮫ ﺗو ﯾﮏ اﯾﻣﯾل را در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ اﯾن اﯾﻣﯾل از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت ﺑرای ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺗو ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود ،درﺳت اﺳت؟
ﺣﺎل اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗو را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻓﻘط اﯾﻣﯾل ھﺎی ﺗو را ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ورودی و ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
ﺗو را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘس ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط اﻣن و ﮐدﮔذاری ﺷده ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن اﯾﻣﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺧب ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط اﻣن و ﻣطﻣﺋن ﺑرای ﺧودﺷﺎن راه اﻧدازی ﮐﻧﻧد ،آﻧﮕﺎه دﯾﮕر ﻧﮕران ﺧواﻧده ﺷدن اﯾﻣﯾلھﺎ در ﻣﯾﺎن راه ﻧﺧواھﻧد ﺑود.

اﻟﺑﺗﮫ اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری اﯾﻧﮕوﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت اﻣن ﻣدتھﺎی ﻣدﯾدی اﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت .اﻏﻠب اوﻗﺎت در زﻣﺎن وارد ﮐردن رﻣز ﻋﺑور ﯾﺎ
اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ،رد و ﺑدل اطﻼﻋﺎت ﺑﺻورﺗﯽ اﻣن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در اﯾن ﻣواﻗﻊSSL Encryption ،
) – Secure Sockets Layerﻻﯾﮫ رﻣزﮔذاری ﺷده اﻣن( ﻧﺎم دارد .ﻣﻌﻣوﻻ ً ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎﯾت ھﺎ و ﺻﻔﺣﺎت ﺑرﺧورد ﮐرده اﯾد و ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد رد ﭘﺎی اﯾن ﺳطﺢ اﻣﻧﯾﺗﯽ را در ﻣﺣل آدرس ﺑﺎر در ﻣرورﮔر ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

ھﻣﮫ آدرس ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮑل زﯾر ﺑﺎ  HTTPﺷروع ﻣﯽ ﺷوﻧد:

و وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آدرﺳﯽ ﺷﺑﯾﮫ زﯾر روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ  HTTPSﺷروع ﺷده اﺳت ،درواﻗﻊ از ﺷﯾوه رﻣزﮔذاری  SSLاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

اﯾن " "Sاﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی  ،HTTPﻧﺷﺎن دھﻧده اﺗﺻﺎل اﻣن از ﻧوع  SSL Encryptionاﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﺷﮑل ﯾﮏ ﻗﻔل
را ھم در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﻣرورﮔر ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻗﻔل ھم ﻧﺷﺎﻧﮫ دھﻧده آن اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ ﺟز ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾت ھدف ،اطﻼﻋﺎت
ﺻﻔﺣﮫ ﻣورد ﻧظر را ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد  SSLﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣطﻠب ﻧﮕﮭﺑﺎن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
 SSLﭼﯾﺳت و ﭼرا ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت؟
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اﯾن ﺷﯾوه ﻋﻼوه اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ارﺗﺑﺎط اﻣن ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ رﻣزھﺎی ﻋﺑور و اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ،در ﺑﻌﺿﯽ ﺳروﯾس ھﺎی اﯾﻣﯾل ھم
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮔردد ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ھم ﻣوﺛر و ﮐﺎرآﻣد اﺳت .ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾب ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳروﯾس دھﻧده ھﺎی اﯾﻣﯾل ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ اﻣن
ﮐﺎرﺑران ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ﺷﺎن اھﻣﯾﺗﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ ھم ﯾﺎ ﺑﺻورت ﭘﯾش ﻓرض و ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت را ﺑرای
ﮐﺎرﺑران ﺧود ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

در ھر ﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم وارد ﮐردن رﻣز ﻋﺑور و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎز ﮐردن ،ﺧواﻧدن و ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل ،از اﻣﻧﯾت اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل ﺧود
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد.

ھﻣﭼﻧﯾن در زﻣﺎن ورود ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب اﺧطﺎرھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣرورﮔر ،در ﺧﺻوص ﺻﻔﺣﺎت اﻣن ﻧﺎﻣﻌﺗﺑر ھم ﺑﺎﺷﯾد .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺳﯽ ﺑﺎ
ﻣداﺧﻠﮫ در ارﺗﺑﺎط ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷﻣﺎ و ﺳرور ﻣرﺑوطﮫ ،ﻗﺻد ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺷﻣﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷدﯾدا ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
اﮔر اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم و ﺣﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ اﯾﻣﯾل ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﺳروﯾس ھﺎی اﻣن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣرورﮔر ﻓﺎﯾرﻓﺎﮐس ﺑﮫ ھﻣراه
اﻓزوﻧﮫ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آن ھم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.

وﺑﮕردی اﻣن ﺑﺎ ﻓﺎﯾرﻓﺎﮐس

ﭘدرام :ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻣن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ھم ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل ﯾﺎھو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎرش اﯾﻣﯾل اش را
ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ،ﯾﮏ ھﻣﮑﺎر دﯾﮕرم ھم از ﺳروﯾس ھﺎت ﻣﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﻣن ﺑرای اﯾن ھﻣﮑﺎرھﺎ
اﯾﻣﯾﻠﯽ ﺑﻔرﺳﺗم ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧد؟
ﮐﺎوه:اﺣﺗﻣﺎﻻ ً  .ﯾﺎھو  ،ھﺎت ﻣﯾل و ﺑﺳﯾﺎری از ﺳروﯾس دھﻧده ھﺎی اﯾﻣﯾل ،ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﻧﺎ اﻣن دارﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل از دﺳت رﻓﺗن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ
ﮐﺎرﺑران و ﭘﯾﺎﻣﮭﺎﯾﺷﺎن در اﯾن ﺳروﯾس ھﺎ زﯾﺎد اﺳت.

ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل اﻣن ﺗر
وب ﻣﯾل ھﺎی ﮐﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل ﺷﺎن از ﭘروﺗﮑل اﻣﻧﯾﺗﯽ  SSLاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﯾﺎھو و ھﺎت ﻣﯾل ﻓﻘط در
ﭘﻧﺟره ورودی از  SSLاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت رﻣز ورود ﺷﻣﺎ اﺳت؛ اﻣﺎ اﯾن دو ﺳروﯾس دھﻧده ﺑرای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت اﯾﻣﯾل
ھﺎی ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﺎھو و ھﺎت ﻣﯾل ﺣﺗﯽ آدرس  IPﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری را ﮐﮫ از آن ﺑرای ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل اﺳﺗﻔﺎده
ﮐردهاﯾد ﻧﯾز ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن دو ﺳروﯾس ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾﻣﯾل اﻣن ھﺳﺗﻧد واﻗﻌﺎ ً ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﺳروﯾس ﺟﯾﻣﯾل ،از اﺗﺻﺎل اﻣن ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎرﺑران ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ھﺎﯾﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در ﺣﺎﻟت ﭘﯾش ﻓرض ﻓﻘط ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺟﯾﻣﯾل
آدرس ﺻﻔﺣﮫ را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ) (https://www.mail.google.comو ﺑﺎ  HTTPSﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد و اﯾن آدرس ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ  HTTPﺑر
ﻣﯽ ﮔردد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﺑﺧش ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺟﯾﻣﯾل اﺳﺗﻔﺎده از آن را ﺑﮫ طور داﺋﻣﯽ ﺑر روی  HTTPSو ﺗﺣت ﯾﮏ اﺗﺻﺎل اﻣن ﻗرار
دھﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧظﯾم را روی ﺟﯾﻣﯾل ﻓﻌﺎل ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد ﺟﯾﻣﯾل ھم ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎھو و ھﺎت ﻣﯾل ﯾﮏ ﺳروﯾس ﻏﯾراﻣن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.

ﺑرای اﯾن ﮐﺎر در ﺟﯾﻣﯾل روی  Settingsﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد و در ﻗﺳﻣت  Generalروی ﺑﺧش  Browser connectionﮔزﯾﻧﮫ Always use
 httpsرا ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد .و دﮐﻣﮫ  Saveرا ﺑزﻧﯾد .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺟﯾﻣﯾل ﺧﺎرج ﺷوﯾد و دوﺑﺎره وارد اﮐﺎﻧت اﯾﻣﯾل ﺧود ﺑﺷوﯾد .از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد
ﺟﯾﻣﯾل ھﻣﯾﺷﮫ روی ﺣﺎﻟت  httpsﺑﺎز ﺧواھد ﺷد و ﺗﻣﺎم اﯾﻣﯾلھﺎی ﺷﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺑﮫ ﺻورت رﻣزﻧﮕﺎری ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود.

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺧﻼف ﯾﺎھو و ھﺎت ﻣﯾل ،در ﺟﯾﻣﯾل آدرس  IPﺷﻣﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾﻣﯾل ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ وﺟود
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ﻧﺧواھد داﺷت .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﯾن ﻣوارد ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﮔل و ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل ھﺎی ﺣﺳﺎس و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﺟﯾﻣﯾل ﺷود .ﺟﯾﻣﯾل
ﻣطﺎﻟب ﮐﺎرﺑران را اﺳﮑن و ذﺧﯾره ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺻورت اﻧﺟﺎم ﺗﺧﻠﻔﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﺎرﺑر ،اطﻼﻋﺎت اﯾﻣﯾل او را ﭘس از طﯽ ﻣراﺣل
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دوﻟت ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد.

راه ﺣل دوم اﺳﺗﻔﺎده از ﺳروﯾس RiseUp
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد از ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل  RiseUpﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﯾد ،ﯾﮏ وب ﻣﯾل اﻣن دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣوه و ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی
رﻣزﮔذاری از اﯾﻣﯾل ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺳروﯾس دھﻧده از ﺑﮭﺗرﯾن و اﻣن ﺗرﯾن راه ھﺎی اﯾﻣن ﺳﺎزی اﯾﻣﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑر
ﺧﻼف ﺳﯾﺎﺳت ﮔوﮔل در اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت اﯾﻣﯾل اﻓراد ﺑﺧﺎطر ﻣﺳﺎﺋل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷورھﺎ RiseUp ،از ﺳﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣطﻠق ﺑرای ﮐﺎرﺑران اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻧد) .اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺳروﯾس ﻋﻠﯾرﻏم راﯾﮕﺎن ﺑودن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳروﯾس دھﻧده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ از طرﯾق ارﺳﺎل درﺧواﺳت در ﺳﺎﯾت آن اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن از طرﯾق دﻋوت ﮐﺎرﺑران اﯾن ﺳروﯾس -ﺑﺎ درﯾﺎﻓت دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ از طرف دو ﮐﺎرﺑر -ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت آن در آﻣد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ
درﯾﺎﻓت ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل در اﯾن ﺳروﯾس ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت.

آدرس ﺳﺎﯾتhttps://mail.riseup.net :

ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ﺳرﯾﻌﺗرﯾن و ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳروﯾس راﯾﮕﺎن ،ﭘﯾدا ﮐردن دو ﮐﺎرﺑر و درﺧواﺳت دﻋوت ﻧﺎﻣﮫ از طرف آﻧﮭﺎ اﺳت.

ﺟﯾﻣﯾل RiseUp ،و ﺑﺳﯾﺎری از ﺳروﯾس ھﺎی اﯾﻣﯾل ،از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی )ﮐﻼﯾﻧت( درﯾﺎﻓت اﯾﻣﯾﻠﯽ ھم ﮐﮫ ﺑر روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﮐﺎرﺑر ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود،
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ  Mozilla Thunderbirdاﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﻣﻧﯾت اﯾﻣﯾﻠﯽ را ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺿﻣﯾن رﻣزﮔذاری اﺗﺻﺎل اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻧت ھﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل در وب از طرﯾق  ،HTTPSاز اھﻣﯾت وﯾژه
ای ﺑرﺧوردار اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم از وب ﻣﯾل ﺧودﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد و از ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻧت واﺳط ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﻧدرﺑرد ﺑرای
درﯾﺎﻓت و ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﮐﺎر ﺑﺎ آن ،از ﺑرﻗرار ﺑودن اﺗﺻﺎل ﺗﺣت  ،SSLﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد.

ﭘدرام :ﭘس در اﯾن ﺻورت ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻣن از  RiseUpاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم .ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﯾﻣﯾل را ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾر در ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺟﯾﻣﯾل ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از
 HTTPSاداﻣﮫ دھم؟
ﮐﺎوه :ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎ ﺗو اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ظرﯾف وﺟود داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺑداﻧﯽ .اول اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﺗو ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط اﻣن ﻧﯾﺎز داری،
ﺟﯾﻣﯾل اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت را دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯽ .دوم اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣل اﯾﻣﯾل ھﺎی ﺗو ﺑراﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت و دوﺳت ﻧداری ﺗﺣت
ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ دﺳت ھﯾﭻ ﮐس ﺑﯾﺎﻓﺗد؟ ﺧب در اﯾن ﺻورت ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ از دوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯽ ،اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﺑﺗواﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل در آن
ﺑدﺳت ﺑﯾﺎوری .اﻣﺎ داﺷﺗن ﺟﯾﻣﯾل ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ درﺧواﺳت دادن ﯾﺎ دﻋوت ﻧﺎﻣﮫ ﻧدارد.

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل ،ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھر ﭘﯾﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﻧده و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﮔﯾرﻧده دارد .ﺣﺗﯽ
اﮔر ﺷﻣﺎ در اﻣن ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ﺧود دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﯾرﻧده اﯾﻣﯾل در زﻣﺎن درﯾﺎﻓت ،ﺑﺎز ﮐردن ،ﺧواﻧدن و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ارﺳﺎل آن ﺑﮫ دﯾﮕری ﺑﯽ دﻗﺗﯽ ﮐﻧد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد از اﻣﻧﯾت اﯾﻣﯾل ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺧود ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا از وﺿﻌﯾت
اﻣﻧﯾﺗﯽ دوﺳﺗﺎن و ھﻣﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﺑﺎدل اﯾﻣﯾل دارﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد.

ﺿﻣﻧﺎ ً ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﮑﺎت دﯾﮕری ھم ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﭼرا ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺷﻣﺎ از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ھم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد ،ﻟطﻣﮫ
ﺑﺧورﯾد .ﻣواردی ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ  *Keyloggerﻣﺧﻔﯽ ﮐﮫ روی ﺳﯾﺳﺗم ﺷﻣﺎ ﻧﺻب ﺷده اﺳت ،ﯾﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از طرﯾق ﯾﮏ دورﺑﯾن ﻣﺧﻔﯽ
رﻣز ﻋﺑور ﺷﻣﺎ را ھﻧﮕﺎم ﺗﺎﯾپ ﮐردن ﺑﺑﯾﻧد و ﯾﺎ ﻋدم رﻋﺎﯾت اﺻول اوﻟﯾﮫ اﯾﻣﻧﯽ از طرف ﻓردی ﮐﮫ ﺑﺎ وی ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ راه ﺧوب ﺑرای
ﺣل ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ طرف ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن را ﺑﮫ او ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺧواﻧد!
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ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
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ﻋﻧوان :ﻧﻛﺎت اﯾﻣﻧﻲ ﺑراي ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھك اﯾﻣﯾل

ﻣوﺿوع ﮐﻠﯽ :ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر

ﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾدھﺎی ﻓﺷرده ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﺑر را ﻣﺎﻧﯾﺗور و ذﺧﯾره ﮐرده ،ﺑرای ﺷﺧص ﺛﺎﻟﺛﯽ ﻣﯽ *Keylogger
.ﻓرﺳﺗد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و رﻣز ﻋﺑور ﺣﺳﺎب ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ و اﯾﻣﯾل ھﺎ ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷوﻧد

ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ اﻣﻧﯾت اﯾﻣﯾل
ھﻣﯾﺷﮫ در زﻣﺎن ﺑﺎز ﮐردن اﯾﻣﯾل ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس و ﺣﺎوی ﻓﺎﯾل ﺿﻣﯾﻣﮫ ،ﺑﮫ اﺧطﺎرھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣرورﮔر و ﯾﺎ ﻧرم اﻓزار اﯾﻣﯾل ﺧود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد و ١-
.ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﯾﮏ آﻧﺗﯽ وﯾروس ﻗوی و ﺑﮫ روز ﺑﺎﺷد
.ﺑرای ﻣﺧﻔﯽ ﮐردن ھوﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد  (TOR (http://www.torproject.org،از ﻧرم اﻓزارھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ٢-
در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾت ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﻻر اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻏﯾره ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌدا ً از طرﯾق ﺳروﯾس اﯾﻣﯾل ٣-
،ﺧود ﭘﯾﺎﻣﯽ را ﺑرای اﯾن ﺳﺎﯾت ھﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ،ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت از ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﺧود و ﻧﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﺳروﯾس ھﺎی اﯾﻣﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎھو و ھﺎت ﻣﯾل ﮐﮫ آی ﭘﯽ ﺷﻣﺎ را ھم ﺑرای ﮔﯾرﻧده ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،رﻋﺎﯾت اﯾن
.ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت
ﺳﯾﺳﺗم ﺧود  Temporaryدر ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻓراد دﯾﮕری ھم از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد در دوره ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﻓﺎﯾل ھﺎی ۴-
.ﺑرای اﯾن ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد  CCleanerرا ﭘﺎک ﮐﻧﯾد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم از ﻧرم اﻓزار

ﭘﺎک ﮐﻧﯾم؟  CCleanerﭼﮕوﻧﮫ ردﭘﺎ ھﺎ را ﺑﺎ

را ﺑر روی ﻣرورﮔرﺗﺎن  NoScriptﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان روی ﻟﯾﻧﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾﻣﯾل ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷدهاﻧد ﮐﻠﯾﮏ ﻧﮑﻧﯾد و ﺣﺗﻣﺎ ً اﻓزوﻧﮫ ۵-
.ﻧﺻب ﮐﻧﯾد

اﻓزوﻧﮫ ای ﺑرای وﺑﮕردی ای اﻣن NoScript
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