گشارش
یکؾٌجَ  ۷۱هشداد ۷۸۳۱

دستزسی ایوي تز تَ ایٌتزًت

هِذی یحیی ًژاد
تْفیَُبی عبدٍ ثشای اهٌیت هشّسگش ّ ایویل
همذهبت الصم :آؽٌبیی ثب هشّسگش فبیشفبکظ ،آؽٌبیی ثب چگًْگی هؾبُذٍ فبیلِبی پیدیاف
عطح همبلَ :ایي همبلَ ثشای توبم کبسثشاى ایٌتشًتی هٌبعت اعت
اهٌیت ایویل
- ۷ثشای ًوبیؼ هیل ثبکظ خْد اص هشّسگشی غیش اص هشّسگشی کَ غبلجب ثشای گؾت ّ گزاس دس ّة اص آى اعتفبدٍ هی کٌیذ،
ثِشٍ ثگیشیذ.
- ۲اص کلیک کشدى سّی لیٌک ُبی دسّى هتي ایویل خْدداسی کٌیذ .تْخَ کٌیذ کَ آدسط ّالؼی کَ ثبسگزاسی خْاُذ ؽذ
هوکي اعت آدسعی کَ ثَ ؽوب دس هتي ایویل ًوبیؼ دادٍ
ؽذٍ اعت ًجبؽذ ثٌبثشایي دس فْست لضّم ،حتوب آدسط هزکْس سا کپی کشدٍ ّ دس آدسط ثبس هشّسگش ثچغجبًیذ ّ پیؼ اص
ًوبیؼ ّة عبیت هزکْس ،اص ثی خطش ثْدى آى هطوئي ؽْیذ.
ً- ۸وبیؼ خْد ثَ خْد ػکظ ُب دس ایویل خْد سا غیشفؼبل کٌیذ.
- ۴ثشای ًوبیؼ اتچوٌت ُبی هبیکشّعبفت آفیظ ،ثَ خبی ثشًبهَ ی آفیظ ،اص گْگل داکظ اعتفبدٍ کٌیذ.
- ۵اص ثبصکشدى فبیل ُبی  exe , dmgتحت ُش ؽشایطی خْدداسی کٌیذ.
- ۶پیؼ اص ثبصکشدى ُش فبیل دیگشی اثتذا اطالػبت فبیل سا ًوبیؼ دادٍ ّ اص دسعت ثْدى پغًْذ فبیل هطوئي ؽْیذ .دلت
کٌیذ کَ حتی فبیل ػکغی کَ ثَ ؽوب فشعتبدٍ ؽذٍ هوکي اعت یک فبیل  exeثب پغًْذ تغییش دادٍ ؽذٍ ثبؽذ.
- ۱حتی ثب سػبیت توبم ًکبت لیذ ؽذٍ دس ثبالُ ،شگض ًوی تْاًیذ اص ثی خطش ثْدى یک فبیل هطوئي ثبؽیذ ثٌبثشایي حتی
االهکبى اص ثبص کشدى اتچوٌت ُبیی کَ ثَ ایویل ؽوب فشعتبدٍ هی ؽًْذ خْدداسی کٌیذ .
هزّرگز ّب هٌاسة
هشّسگش ّة کبًبل اتقبل ؽوب ثَ ّة عبیت ُب ،ثشًبهَ ُب ّ افشاد دس ایٌتشًت اعت .ثٌبثشایي تبهیي اهٌیت هشّسگش ًخغتیي
گبم خِت پیؾگیشی اص دعت یبفتي افشاد غیشهدبص ثَ اطالػبت ؽخقی ؽوبعت .
هشّسگش غبلت دس کبهپیْتشُبی ؽخقی ایٌتشًت اکغپلْسس اعت کَ ثَ ُوشاٍ ّیٌذّص سّی کبهپیْتشُب ًقت هی ؽْد .اهب
دس عبل ُبی اخیش ایي هشّسگش ثب اًتمبد ؽذیذ کبسؽٌبعبى کبهپیْتش سّ ثَ سّ ؽذٍ کَ هذػی ُغتٌذ

کَ ایي هشّسگش ثب کبعتی ُبیی دس صهیٌَ ی اهٌیت سّ ثَ سّ اعت کَ ثبلمٍْ کبسثشاى سا دس هؼشك ًفْر ُکشُب ثَ کبهپیْتش
آًبى ّ ثَ عشلت سفتي سهض ػجْس آًبى لشاس هی دُذ .
اگش چَ هبیکشّعبفت ادػب هی کٌذ کَ دس ثَ سّصسعبًی ُبی خذیذ ایٌتشًت اکغپلْسس تْاًغتَ حفشٍ ُبی اهٌیتی سا ثشطشف
کٌذ ،اهب ُوچٌبى اص ًظش کبسؽٌبعبى عبختبس اعبعی آى ثب کبعتی ُبی ثبلمٍْ ی ثغیبسی سّ ثَ سّ اعت.
دس ایي هذت هشّسگش ُبی خذیذی ًظیش فبیشفبکظ ّ گْگل کشّم ّاسد ثبصاس ایٌتشًت ؽذٍ اًذ کَ ثَ هشاتت اص ًظش اهٌیتی اص
ایٌتشًت اکغپلْسس لْی تش ُغتٌذ ّ تالػ کشدٍ اًذ حفشٍ ُبی اهٌیتی سا تب حذ اهکبى پش کٌٌذ .
پیشٌِاد
- ۷اص هشّسگش فبیشفبکظ خِت اعتفبدٍ ی سّصهشٍ ثِشٍ ثگیشیذ.
خِت داًلْد ایي هشّسگش ثَ ایي آدسط هشاخؼَ کٌیذ.
www.mozilla.com/en-US/firefox/firefox.html
- ۲تٌظیوبت هشّسگش خْد سا پظ اص ًقت تغییش دُیذ.
اگش اص عیغتن ػبهل  mac os xاعتفبدٍ هی کٌیذ،
ثشای اًدبم ایي کبس اص هٌْی افلی  ّ Firefoxعپظ  Preferencesسا اًتخبة کٌیذ.
اگش اص عیغتن ػبهل ّیٌذّص اعتفبدٍ هی کٌیذ ،ثشای هؾبُذٍ ی تٌظیوبت اص هٌْی ثبالی ففحَ اثتذا  ّ Toolsعپظ
Optionsسا اًتخبة کٌیذ.
عپظ دس پٌدشٍ ای کَ ثبص ؽذٍ اعت ،گضیٌَ ی  Generalسا اًتخبة کٌیذ ّ تٌظیوبت صیش سا فؼبل کٌیذ.

-always ask me where to save files ۷ثشای خلْگیشی اص رخیشٍ ؽذى تقبدفی فبیل ُب ثش اثش کلیک ُبی اؽتجبٍ ّ
غیشٍ ،ثِتش اعت ُش ثبس پیؼ اص رخیشٍ کشدى ُش فبیل هشّسگش اص ؽوب هحل رخیشٍ ی فبیل خذیذ سا پشعؼ کٌذ .عپظ سّی
گضیٌَ ی  Contentکلیک کٌیذ ّ تٌظیوبت آى سا ثَ فْست صیش تغییش دُیذ .

- ۷غیشفؼبل کشدى خبّا اعکشیپت؟سّی گضیٌَ ی  Enable Javascriptسفتَ ّ آى سا غیش فؼبل کٌیذ .غیشفؼبل کشدى
خبّااعکشیپت اص اخشای خْد ثَ خْد کذُبی خبّااعکشیپت کَ ثبلمٍْ هی تْاًٌذ اهٌیت هشّسگش ؽوب سا ثَ خطش ثیٌذاصًذ،
خلْگیشی هی کٌذ .هٌتِب اص آًدبیی کَ خبّا اعکشیپ ثشای خیلی اص ّثغبیتِب الصم اعت هب غیشفؼبل کشدى خبّااعکشیپت سا
تْفیَ ًوی کٌین .ثدبی ایي کبس اص افضًَّ «ًَاعکشیپت » NoScriptاعتفبدٍ کٌیذ .دس همبلَای دیگش ثَ ایي هْسد خْاُین
پشداخت- block pop up windows۲ .پٌدشٍ ُبی پبپ آپ کَ ثذّى دخبلت کبسثش ثبص هی ؽًْذ ،یکی اص سایح تشیي سّػ
ُبی ّة عبیت ُبی هخشة خِت ثَ عشلت ثشدى اطالػبت کبسثش ُغتٌذ .ثِتشیي سّػ ثشای خلْگیشی اص افتبدى دس تلَ ی
ایي ّثغبیت ُبی هخشة ،ثلْکَ کشدًپٌدشٍ ُبی پبپ اعت.عپظ سّی گضیٌَ ی Securityکلیک کٌیذ تب پٌدشٍ ی صیش سا
هؾبُذٍ کٌیذ :

تٌظیوبت صیش سا دس ایي پٌدشٍ اػوبل کٌیذ- set a master password۷.اًتخبة یک پغّْسد افلی ثشای هشّسگش هْخت
هی ؽْد کَ پظ اص ُشثبس ثبص کشدى هشّسگش اص ؽوب سهض ػجْس پشعیذٍ ؽْد .ایي تٌظین هْخت هی ؽْد کَ اؽخبؿ هتفشلَ
ًتْاًٌذ ثب اعتفبدٍ اص هشّسگش ؽوب ّ پغّْسدُبی رخیشٍ ؽذٍ دس آًجَ ایویل ّ دیگش اکبًت ُبی ؽوب ثَ طْس تقبدفی دعتشعی
پیذا کٌٌذ- warn me when sites try to install add-ons۲.اد-آى ُبی هختلف دس فبیشفبکظ لضّهب هْسد تبییذ فبیشفبکظ
ًیغتٌذ ّ هی تْاًٌذ اهٌیت هشّسگش ؽوب سا ثَ هخبطشٍ ثیٌذاصًذ .ثٌبثشایي ثِتش اعت کَ اص ُیچیک اص اد-آى ُبیی کَ اص
اهٌیتؾبى اطویٌبى ًذاسیذ اعتفبدٍ ًکٌیذ .فؼبل کشدًبیي تٌظین دس فبیشفبکظ هْخت هی ؽْد کَ ّثغبیت ُبی هختلف ًتْاًٌذ
ثذّى آگبُی ؽوب اد-آى خْد سا سّی هشّسگش ًقت کٌٌذ- Warning Messages۸.دس ثخؼ Warning Messages
سّی  Settingsکلیک کشدٍ ّ پٌدشٍ ی صیش سا هؾبُذٍ خْاُیذ کشد .

دس ایي ففحَ هی تْاًیذ تٌظین کٌیذ کَ فبیشفبکظ کذام اخطبسُبی اهٌیتی سا دس ٌُگبم گؾت ّ گزاس دس ّة ثَ ؽوب ًوبیؼ
دُذ- I submit information that's not encrypted ۷ .فؼبل کشدى ایي گضیٌَ ثبػث هی ؽْد کَ ُش ثبس کَ ؽوب دس
حبل تجبدل اطالػبتی ُغتیذ کَ سهضگزاسی ًؾذٍ اًذ ،فبیشفبکظ ثَ ؽوب اخطبس دُذ کَ ایي اطالػبت ثَ آعبًی هی تْاًٌذ تْعظ
ُش ؽخـ دیگشی خْاًذٍ ؽًْذ .دلت کٌیذ کَ ُش ثبس کَ ثب ایي پیغبم اهٌیتی هْاخَ ؽذیذ ّ دس حبل تجبدل دادٍ ُبی حبّی
اطالػبت ؽخقی خْد ثْدیذ ،هی ثبیغت فْسی آى سا هتْلف ّ دس فْست اهکبى اص httpsاعتفبدٍ کٌیذ -۸.خِت هشاخؼَ
ثَ فٌذّق پغت الکتشًیکی خْد اص یک هشّسگش غیش اص هشّسگش افلی خْد اعتفبدٍ کٌیذ .هشّسگش پیؾٌِبدی هب گْگل
کشّم اعت .ایي هشّسگش کَ تْعظ ؽشکت گْگل ثَ ثبصاس هؼشفی ؽذٍ ،لبثلیت اخشای داکیْهٌت ُبی هبیکشّعبفت سا ُن
داساعت ّ اص اعتفبدٍ اص آى ثشای اخشای ایي داکیْهٌت ُب ًغجت ثَ اعتفبدٍ اص خْد ًشم افضاس آفیظ ،اسخحیت داسد .ثؼذتش
ساخغ ثَ حفشٍ ُبی اهٌیتی آفیظ ّ خطشاتی کَ اخشای داکیْهٌت ُبییکَ اص دیگشاى دسیبفت کشدٍ ایذ هی تْاًٌذ ثشای ؽوب
ایدبد کٌٌذ ،فحجت خْاُین کشد.

گشارش
ؽٌجَ  ۲۱ؽِشیْس ۷۸۳۱

دستزسی ایوي تز
تَ ایٌتزًت2-

هِذی یحیی ًژاد
چگًْگی ایوي ساسی هزّرگز فایزفاکس در هقاتل ّتسایتِای خطزًاک
همذهبت الصم :آؽٌبیی ثب هشّسگش فبیشفبکظ ّ چگًْگی اضبفَ کشدى افضًِِّب
سطح هقالَ :ایي هقالَ تزای توام کارتزاى ایٌتزًتی هٌاسة است
اکثش ُک ُبی کبهپیْتشُب یب هشّسگشُب ثب ُذایت کبسثش ثَ یک ّثغبیت ّیشّعی اتفبق هی افتذ .هوکي اعت کَ ُکش ثَ ؽوب
ایویلی ثفشعتذ کَ فکش کٌیذ اص فیغجْک آهذٍ اعت ّ ثب کلیک کشدى سّی آى لیٌک ثَ ّثغبیتی کَ اّ طشاحی کشدٍ ُذایت
ؽْیذ ّ کبهپیْتش ؽوب ُک ؽْد یب اطالػبت هشثْط ثَ حغبة فیغجْک یب ایویل ؽوب دصدیذٍ ؽْد .هؼوْال اگش خبّااعکشیپت
هشّسگش ؽوب فؼبل ًجبؽذ ؽوب ایوٌی ثیؾتشی خْاُیذ داؽت .اهب اص آًدب کَ خیلی اص ّثغبیتِبی هفیذ هثل خیویل ّ فیغجْک ثَ
خبّااعکشیپت ًیبص داسًذ ًوی ؽْد آًشا ثشای ُویؾَ خبهْػ کشد .ایٌدبعت کَ افضًَّ «ًَ اعکشیپت » NoScriptثَ کوک
ؽوب هی آیذ .ایي افضًَّ اخبصٍ هیذُذ کَ خبّااعکشیپت سا ثشای عبیتِبی هْسد ػاللَ خْدتبى سّؽي کٌیذ ّ ثشای ثمیَ
خبهْػ .دس همبلَ صیش هیتْاًیذ دس هْسد ایي افضًَّ ثیؾتش یبد ثگیشیذ .
ثِتشیي سّػ ثشای همبثلَ ثب ایي حولَ غیش فؼبل کشدى اعکشیپتِبی هؾکْک اعت .یکی اص افضًِِّبی فبیشفبکظ ایي کبس سا
ثَ خْثی اًدبم هی دُذ .اثتذا  no-script add-onسا داًلْد ّ ًقت کٌیذ .

چگًْگی تٌظین افشًَّ «ًَاسکزیپت »
عپظ پٌدشٍ ی همبثل سا خْاُیذ دیذ .سّی  Preferencesکلیک کٌیذ .

دس ایٌدب ؽوب هی تْاًیذ تٌظیوبت دلخْاٍ خْد سا ثَ کبس ثگیشیذ .ثَ طْس کلی دس ّ noscriptثغبیت ُبیی کَ کبسثش ثَ آى ُب
هشاخؼَ هی کٌذ ثَ دّ دعتَ ی  trustedیب لبثل اػتوبد ّ  untrustedیب غیشلبثل اػتوبد تمغین هی ؽًْذّ .ثغبیت ُبی لبثل
اػتوبد سا هی تْاًیذ ثَ هشاخؼَ ثَ هٌْی  Whitelistرخیشٍ کٌیذ .ایي لیغت عفیذ ثَ طْس پیؼ فشك ًبم ّثغبیت ُبیی ًظیش
 ّwww.gmail.comیب  www.facebook.comسا دس خْد رخیشٍ داسد .رخیشٍ کشدى یک ّثغبیت دس لیغت عفیذ ثبػث
هی ؽْد کَ آى ّثغبیت دس دعتَ ی ّثغبیت ُبی لبثل اػتوبد لشاس ثگیشد .

noscriptثشای ّثغبیت ُبی غیشلبثل اػتوبد هحذّدیت ثیؾتشی دس ًظش هی گیشد .ایي هحذّدیت ُبی ثیؾتش دس هٌْی
Embeddingsلبثل هؾبُذٍ ُغتٌذ.

ثشای هثبل ثَ طْس پیؼ فشك لبثلیت اخشای کذُبی ًوبیؼ  ّ Adobe Flashیب  Microsoft Silverlightاص ّثغبیت
ُبی غیشلبثل اػتوبد علت ؽذٍ اعت چشا کَ اخشای تک تک ایي کذ ُب هی تْاًٌذ ثَ طْس ثبلمٍْ ثشای کبسثش خطشًبک ثبؽذ.
کبسثش هی تْاًذ ثَ طْس دلخْاٍ ُش یک اص ایي هحذّدیت ُب سا حزف کٌذ اگشچَ حزف ُش یک ّی سا دس هؼشك یکی اص
ایي خطشُبی ثبلمٍْ لشاس هی دُذ.
ُش ثبس کَ  noscriptخلْی اخشای یک کذ سا هی گیشد .ثَ کبسثش دسثبسٍ ی ایي تقوین اخطبس هی دُذ .دس هٌْی
Notificationsکبسثش هی تْاًذ تٌظیوبت هشثْط ثَ ًْع اخطبسُب سا هؾبُذٍ کٌذ .ثٌبثش تٌظیوبت پیؼ فشك کبسثش پیغبهی
دس پبییي ففحَ هؾبُذٍ هی کٌذ کَ
دسثبسٍ ی کذ ُبی هٌغ ؽذٍ یب اخشا ؽذٍ دس ففحَ تْضیح هی دُذ.

اص آًدبییکَ کَ گبُی کبسثشاى هحذّدیت ُبی اػوبل ؽذٍ سا هبًغ اص گؾت ّ گزاس آعبى خْد دس ّة هی ثیٌٌذ /هی تْاًٌذ دس
هٌْی ، Generalثب اًتخبة تٌظین  Temporarily Allow top-level sites by defaultداهیي افلی ّثغبیت ُبی دس
حبل هؾبُذٍ خْد سا ثَ طْس هْلت ثَ لیغت عفیذ ّثغبیت ُبی لبثل اػتوبد اضبفَ کٌٌذ .ایي کبس ثبػث هی ؽْد کَ تٌِب
کذُبیی کَ هشخؼؾبى عبیت افلی اعت لبثل اخشا ؽًْذ ّ ُشگًَْ کذی کَ ثَ عبیتی غیش اص ّثغبیت افلی اؽبسٍ داسد
ُوچٌبى ثَ ػٌْاى غیشلبثل اػتوبد تلمی ؽْد.
دس هٌْی  Advancedتٌظیوبت پیؾشفتَ تش ًظیش تٌظیوبت هشثْط ثَ حولَ ُبی XSSلبثل هؾبُذٍ اًذ .دس ایي هٌْ ًیض
کبسثش هی تْاًذ اعتثٌبئبتی ثشای هحبفظت ُبی اػوبلی ػلیَ  XSSدس ًظش ثگیشد .ثَ طْس پیؼ فشك  noscriptکلیَ
دسخْاعت ُبیی سا کَ هؾکْک ثَ حولَ ی ُ XSSغتٌذ سا  sanitizeکشدٍ ّ کلیَ ی دسخْاعت ُبی  cross-siteاص ًْع
POSTسا ثَ دسخْاعت ُبی  GETثذّى دادٍ تجذیل هی کٌذ.

عؼی کٌیذ اص ایٌتشًت اکغپلْس اعتفبدٍ ًکٌیذ ّ ثدبی آى اص فبیشفبکظ ثَ ُوشاٍ افضًَّ  NoScriptاعتفبدٍ کٌیذ .
هعٌی کلوات تکٌیکی :
اعکشیپت :دس ایٌدب ثوؼٌی کذُبیی اعت کَ دس ففحبت ّة هْخْد ُغتٌذ .ثؼضی اص ایي کذُب ثشای ًوبیؼ ثِتش ففحَ الصم
ُغتٌذ .دس ثؼضی هْاسد ُکشُب اص ایي کذُب ثشای دصدیذى اطالػبت ؽخقی اعتفبدٍ هیکٌٌذ .

گشارش
دّؽٌجَ  ۲۱ؽِشیْس ۷۸۳۱

دستزسی ایوي تز
تَ ایٌتزًت 3-

هِذی یحیی ًژاد
رّش کدگذاری ایویل
همذهبت الصمً :یبص ثَ آؽٌبیی ثب ّاسد کشدى دعتْسات دس تشهیٌبل
سطح هقالَ :ایي هقالَ تزای کارتزاى پیشزفتَ ایٌتزًتی هٌاسة است
ثشخالف تقْس سایح ثیي کبسثشاى ایٌتشًتی ،دعتیبثی ثَ ایویل ُبی اسعبلی ّ دسیبفتیؾبى کبس دؽْاسی ًیغت .یکی اص
حوالت سایح دس ایي هیبى حولَ ای ثَ ًبم  Man In The Middleیب ثَ طْس هخفف  MITMاعت .دس ایي ًْع حولَ فشد
ؽٌْد کٌٌذٍ دس هغیش استجبط کبسثش ّ همقذ لشاس هی گیشد ّ پبکت ُبی حبّی اطالػبت هجبدلَ ؽذٍ سا اثتذا ؽٌْد کشدٍ ّ ثؼذ
ثَ همقذؽبى سلَ هی کٌذ.
دس ثغیبسی اص اّلبت ساُی ثشای کبسثش ّخْد ًذاسد کَ ثتْاًذ اص ػذم حضْس فشد ؽٌْد کٌٌذٍ ّ اهٌیت ؽجکَ اطویٌبى حبفل
کٌذ .ثٌبثشایي صهبًی کَ کبسثش ثَ اهٌیت ؽجکَ اطویٌبًی ًذاسد ،ثِتشیي سّػ ثشای تجبدل اطالػبت هحشهبًَ ّ هِن اعتفبدٍ اص
کذگزاسی اعت.
سّػ ُبی کذگزاسی ایویل
یکی اص ثِتشیي عیغتن ُبی کذگزاسی ً GPGبم داسد کَ ثش کذگزاسی  PGPهجتٌی ؽذٍ اعت ُ. PGPشگض دس عبلِبی اخیش
ؽکغتَ ًؾذٍ اعت .ایي سّػ ثذیي فْست کبس هی کٌذ کَ ُش کبسثش یک خفت کلیذ داسد .یک کلیذ ػوْهی کَ ُوَ ی افشاد
اص آى اطالع داسًذ ّ
یک کلیذ خقْفی کَ تٌِب خْد کبسثش اص آى هطلغ اعت .صهبًی کَ کبسثشی ثَ ًبم ثبة ثخْاُذ ثشای کبسثشی ثَ ًبم آلیظ
ایویلی ثفشعتذ ،آى سا ثب کلیذ ػوْهی آلیظ سهضگزاسی هی کٌذ ّ ایي ایویل تٌِب تْعظ آلیظ کَ اص کلیذ خقْفی خْد هطلغ
اعت لبثل گؾبیؼ خْاُذ ثْد .
خِت اعتفبدٍ اص ایي سّػ کبفیغت هشاحل صیش سا دًجبل کٌیذ .
عیغتن ػبهل Windows
- ۷اثتذا ثَ ّثغبیت  www.gnupg.org/download/سفتَ ّ فبیل اخشایی هتٌبعت ثب عیغتن ػبهل خْد سا داًلْد کشدٍ ّ
ًقت کٌیذ .

- ۲عپظ اص  Start->Runتشهیٌبل  CMDسا ثبص کٌیذ ّ ثَ فْلذس هحل ًقت \C:\Program Files\GNU\GnuPG
سفتَ ّ دعتْس  gpg --gen-keyسا هبًٌذ پٌدشٍ ی صیش ّاسد کٌیذ .ثب ّاسد کشدى ایي دعتْس اص ایي ثشًبهَ هی خْاُیذ کَ
ثشای ؽوب
یک خفت کلیذ خقْفی ّ ػوْهی تْلیذ کٌذ .

عپظ  GPGاص ؽوب هی خْاُذ کَ ًْع کلیذ دسخْاعتی سا ّاسد کٌیذ .ثشای اًتخبة حبلت پیؼ فشك ػذد  ۷سا ّاسد کشدٍ ّ
enterسا فؾبس دُیذ .پظ اص آى ثب پشعؾی سّ ثَ سّ هی ؽْیذ کَ طْل کلیذ دسخْاعتی سا اص ؽوب هی پشعذ .هی تْاًیذ ػذد
 ۲۴۴۳سا ّاسد کٌیذ .آى گبٍ اص ؽوب هذت اػتجبس کلیذ پشعیذٍ هی ؽْد .تؼذاد سّص دسخْاعتی سا ّاسد کٌیذ ّ  enterسا فؾبس
دُیذ .

پظ اص آى اص ؽوب هی خْاُذ کَ ػذد ّاسد ؽذٍ سا تبییذ کٌیذ .عْال ثؼذی کَ اص ؽوب پشعیذٍ خْاُذ ؽذ ًبم ّ ایویل هْسد
اعتفبدٍ ی ؽوبعت .آى ُب سا ُن ّاسد کشدٍ ّ  enterکٌیذ .ثَ ؽوب اطالػبت ّاسد کشدٍ تبى ًوبیؼ دادٍ خْاُذ ؽذ تب ثب ّاسد
کشدى حشف  Oفحت آى ُب سا تبییذ کٌیذ .

دس ایي ٌُگبم اص ؽوب سهض ػجْس خْاعتَ خْاُذ ؽذ .سهض ػجْس دس ّالغ سهضیغت کَ ؽوب ثشای کلیذ خقْفی خْد تؼییي
هی کٌیذ کَ اگش دس حبلتی خبؿ ؽخقی ثَ کلیذ خقْفی ؽوب دعتشعی پیذا کشد ،ثبص ُن ًتْاًذ اص آى اعتفبدٍ کٌذ .ثٌبثشایي
عؼی کٌیذ سهضی اًتخبة کٌیذ کَ ثَ آعبًی لبثل ؽکغتَ ؽذى ًجبؽذ .عپظ  GPGیک خفت کلیذ ثشای ؽوب تْلیذ خْاُذ کشد ّ
پٌدشٍ ی صیش سا خْاُیذ دیذ .

حبل فشك کٌیذ کَ دّعت ؽوب هی خْاُذ ثشای ؽوب هتٌی سهض گزاسی ؽذٍ ایویل کٌذ .ثشای اًدبم ایي کبس اّ ًیض ثبیذ ثشًبهَ
ی  GPGسا ًقت کٌذ ّ ُوچٌیي اّ ثبیذ ثَ کلیذ ػوْهی ؽوب دعتشعی داؽتَ ثبؽذ .ثٌبثشایي ثبیذ کلیذ ػوْهی خْد سا ثَ
دّعت خْد ایویل کٌیذ .
یبدآّسی هی کٌین کَ دعتشعی دیگشاى ثَ کلیذ ػوْهی ؽوب اهٌیت اطالػبتتبى سا ثَ خطشی ًوی اًذاصد .تٌِب کلیذ خقْفی
ؽوبعت کَ ثبیذ ُوْاسٍ اص دعتشط ُش کظ دیگشی هحفْظ ثوبًذ .
ثشای دعتشعی ثَ کلیذ ػوْهی خْد دعتْس  gpg --armor --export emailaddressسا ّاسد کٌیذ کَ ثَ خبی
emailaddressآدسط ایویلی سا کَ ٌُگبم تْلیذ کلیذ ّاسد کشدیذ لشاس دُیذ .کلیذ ػوْهی ؽوب ثَ ؽوب ًوبیؼ دادٍ خْاُذ ؽذ
کَ هی تْاًیذ آى سا دس یک ایویل کپی کشدٍ ّ ثشای دّعتتبى اسعبل کٌیذ .

حبل فشك کٌیذ کَ ؽوب هی خْاُیذ کَ هتٌی سا ثشای دّعت خْد ثَ فْست کذگزاسی ؽذٍ اسعبل کٌیذ .ثشای کذگزاسی
کشدى هتي خْد ثبیذ دعتْس صیش سا ّاسد کٌیذ :
gpg --output encryptedtext.gpg --encrypt --recipient recipientemailaddress test.txt
ثب ّاسد کشدى ایي دعتْس دس ّالغ ؽوب ثَ  GPGهی گْییذ کَ اطالػبت هْخْد دس فبیل  test.txtسا ثب کلیذ ػوْهی دّعتتبى
کَ آدسط ایویلؼ دس ًْ recipientemailaddressؽتَ هی ؽْد سهضگزاسی کشدٍ ّ دس فبیل  encryptedtext.gpgلشاس
دُذ .ثشای اًدبم ایي کبس الصم اعت کَ دّعت ؽوب اص لجل کلیذ ػوْهی خْد سا ثشای ؽوب اسعبل کشدٍ ثبؽذ .
ایي ثبس فشك کٌیذ کَ دّعت ؽوب ثَ ؽوب هتٌی سهض گزاسی ؽذٍ اسعبل کشدٍ ّ ؽوب هی خْاُیذ آى سا سهض گؾبیی کٌیذ .ثشای
سهضگؾبیی ثبیذ دعتْس صیش سا اخشا کٌیذ :
gpg --output decryptedtext.txt --decrypt encryptedtext.gpg
ثب ّاسد کشدى ایي دعتْس ؽوب اص  GPGهی خْاُیذ کَ اطالػبت هحشهبًَ ی  encryptedtext.gpgسا تْعظ کلیذ
خقْفی ؽوب سهضگؾبیی کشدٍ ّ دس فبیل  decryptedtext.txtلشاس دُذ . GPGخِت اًدبم ایي کبس اص ؽوب هی خْاُذ کَ
سهض ػجْس خْد سا ًیض ّاسد کٌیذ .

Mac Os X سیستن عاهل
GNU KeyChain ، GNU Privacy Guard  سفتَ ّ ثَ تشتیتmacgpg.sourceforge.net اثتذا ثَ عبیت- ۷
.  سا داًلْد ّ ًقت کٌیذGNU Preferences ّAccess
 عپظ داخل فْلذس. کپی کٌیذApplications  کبفیغت فْلذس آى سا دس فْلذسGNU KeyChain Access خِت ًقت- ۲
.  دّثبس کلیک کٌیذGPG KeyChain Access سفتَ ّ سّی
: ثب پٌدشٍ ی صیش هْاخَ خْاُیذ ؽذ

دکوَ ی  Generateسا فؾبس دُیذ دس پٌدشٍ ی ثؼذی  Continueسا فؾبس دُیذ ّ پٌدشٍ ی صیش سا خْاُیذ دیذ .دس ایي پٌدشٍ
هی تْاًیذ ًْع خفت کلیذ سا اًتخبة کٌیذ .دس حبلت پیؼ فشك ایي اًتخبة سّی  DSA and ElGamalلشاس داسد .هی
تْاًیذ ثب ُویي اًتخبة  Continueسا کلیک کٌیذ .

دس هشحلَ ی ثؼذی اًذاصٍ ی کلیذ اص ؽوب پشعیذٍ هی ؽْد کَ دس حبلت پیؼ فشك سّی  1021لشاس داسد .هی تْاًیذ ثب ُویي
اًتخبة Continueسا فؾبس دُیذ یب طْل کلیذ ثیؾتشی هبًٌذ  2012سا اًتخبة کٌیذ .

عپظ دس پٌدشٍ ی ثؼذی هی تْاًیذ تبسیخ اًمضبی خفت کلیذ خْد سا اًتخبة کٌیذ .کلیذ ُبی ؽوب پظ اص ایي تبسیخ دیگش هؼتجش
ًخْاٌُذ ثْد .هی تْاًیذ ایي پٌدشٍ سا خبلی سُب کشدٍ ّ  Continueسا اًتخبة کٌیذ اهب ثِتش اعت کَ تبسیخ اًمضبیی ثشای
کلیذ خْد اًتخبة کٌیذ
تب اگش ثش فشك هثبل کلیذ خقْفی خْد سا فشاهْػ کشدیذ ،ثبالخشٍ صهبًی کلیذ ؽوب هٌمضی ؽْد .

دس هشحلَ ی ثؼذ ایویل ّ ُْیت خْد سا هی تْاًیذ ّاسد کٌیذ ّ  Continueسا فؾبس دُیذ .

دس هشحلَ ی ثؼذی ثبیذ یک پغّْسد ثشای کلیذ خقْفی خْد اًتخبة کٌیذ کَ اگش دس ؽشایطی کغی ثَ کلیذ خقْفی ؽوب
دعتشعی پیذا کشد ثبص ُن ًتْاًذ اص آى اعتفبدٍ کٌذ .ثٌبثشایي ثِتش اعت یک پغّْسد دؽْاس دس ایي هشحلَ اعتفبدٍ کٌیذ کَ کغی
ًتْاًذ آى سا حذط صدٍ یب ثب اعتفبدٍ اص دیکؾٌشی ثَ آى ًفْر کٌذ .
پغّْسد خْد سا ّاسد کٌیذ ّ اداهَ دُیذ .

عپظ ثشًبهَ اص ؽوب هی خْاُذ کَ اطالػبت خْد سا تبییذ کٌیذ تب خفت کلیذ ؽوب سا تْلیذ کٌذ .پظ اص آى کَ خفت کلیذ ؽوب
تْلیذ ؽذ آى سا دس لیغت کلیذ ُب دس پٌدشٍ ی صیش هؾبُذٍ خْاُیذ کشد .

ثشای آى کَ ثتْاًیذ کلیذ ػوْهی خْد سا دس اختیبس دّعتبى خْد لشاس دُیذ کَ ًبهَ ُبی اسعبلی ثَ ؽوب سا تْعظ آى
سهضگزاسی کٌٌذ ،کلیذ خْد سا اًتخبة ّ Exportسا فؾبس دُیذ ّ آى سا دس خبیی دس کبهپیْتش خْد رخیشٍ کٌیذ.

ُوچٌیي ثشای آى کَ ثتْاًیذ ثشای ؽخقی هتٌی کذگزاسی ؽذٍ اسعبل کٌیذ ثبیذ اص آى ؽخـ ثخْاُیذ کَ کلیذ ػوْهی خْد سا
ثشای ؽوب اسعبل کٌذ .عپظ کلیذ ػوْهی اّ سا ثب فؾبس دادى دکوَ  importدس لیغت کلیذ ُبی خْد ّاسد کٌیذ .

ثشای آًکَ ثتْاًیذ هتٌی سا کذگزاسی یب کذگؾبیی کٌیذ هی تْاًیذ ًشم افضاس GPGDropThingسا داًلْد ّ ًقت کٌیذ .پظ
اص ثبص کشدى ثشًبهَ پٌدشٍ ی صیش سا خْاُیذ دیذ .

حبل ؽوب کبفیغت کَ هتي سا دسّى ایي پٌدشٍ تبیپ کٌیذ ّ اص هٌْ  GPG->Encryptسا اًتخبة کٌیذ .دسیي هشحلَ اص ؽوب
خْاُذ خْاعت کَ کلیذ ػوْهی فشدی سا کَ هی خْاُیذ ثب آى هتي سا سهضگزاسی کٌیذ اًتخبة کٌیذ .

ّلتی دکوَ ی  OKسا فؾبس دُیذ ،هتي کذگزاسی ؽذٍ ی خْد سا خْاُیذ دیذ .کبفیغت آى سا ثَ خبی هتي ّالؼی خْد ثشای فشد
اسعبل کٌیذ تب کظ دیگشی لبدس ثَ سهض گؾبیی آى ًجبؽذ .

حبل فشك کٌیذ کَ ؽوب هتٌی سهضگزاسی ؽذٍ اص دّعت خْد دسیبفت کشدٍ ایذ .کبفیغت آى سا کپی کشدٍ ّ دس پٌدشٍ ی
GPGDropThingثچغجبًیذ .عپظ اص هٌْ GPG->Decryptسا اًتخبة کٌیذ ّ ثب پٌدشٍ ی صیش سّ ثَ سّ خْاُیذ ؽذ :

ایي پٌدشٍ اص ؽوب هی خْاُذ کَ سهض ػجْس کلیذ خقْفی خْد سا ّاسد کٌیذ .پظ اص ّاسد کشدى سهض ّ فؾبس دادى دکوَ ی
 ،OKهتي سهضگؾبیی ؽذٍ سا خْاُیذ دیذ .

گشارش
عَ ؽٌجَ  ۷۴دٓ ۷۸۳۱
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هِذی یحیی ًژاد
تٌظیوات اکزّتات ریدر تزای ایجاد اهٌیت در هشاُدٍ فایلِای پیدیاف
همذهبت الصم :آؽٌبیی ثب اکشّثبت سیذس ،آؽٌبیی ثب چگًْگی هؾبُذٍ فبیلِبی پیدیاف
عطح همبلَ :ایي همبلَ ثشای توبم کبسثشاى ایٌتشًتی هٌبعت اعت
اکشّثبت سیذس دس هْاسدی خِت ًوبیؼ فبیل ُبی پی دی اف تحت ّة اعتفبدٍ هی ؽْد ّ ثٌبثشایي ّخْد ُشگًَْ حفشٍ
اهٌیتی دس آى ،هی تْاًذ اطالػبت کبسثشاى سا دس هؼشك خطش تْعظ ُکشُب لشاس دُذ .
ثشای خلْگیشی اص ُشگًَْ خطش احتوبلی اًدبم تغییشاتی دس تٌظیوبت اکشّثبت سیذس ضشّسی اعت .
- ۷اکشّثبت سیذس خْد سا ثَ سّص سعبًی کٌیذ .اکشّثبت ّ ادّثی سیذس ثَ تشتیت اص ًغخَ ُبی  ۳.۷.۱ ّ ۱ثَ ثؼذ ،ثَ
ّیژگی خذیذی تحت ػٌْاى  Enhanced Securityهدِض ؽذٍ اًذ کَ ثَ طْس پیؼ فشك دس آى ُب فؼبل اعت .ایي لبثلیت
خذیذ اص دّ هْلفَ تؾکیل ؽذٍ اعت ،یکی ؽبهل هحذّدیت ُبی اهٌیتی پیؼ فشك ّ دیگشی هْلفَ ای کَ کبسثش سا لبدس هی
عبصد کَ آدسط ُبی هْسد اػتوبد خْد سا ثَ سیذس هؼشفی کٌذ کَ ؽبهل ایي هحذّدیت ُب ًؾًْذ .
اص خولَ خطشاتی کَ ایي اهکبى خذیذ ثش طشف عبختَ اعت هی تْاى حوالت تضسیك دادٍ ) Cross-ّ ( Data Injection
Siteسا ًبم ثشد .
صهبًی کَ اکشّثبت سیذس ثب احتوبل ّلْع چٌیي خطشاتی هْاخَ هی ؽْد ،پیغبم اخطبسی سا ثَ کبسثش ًؾبى هی دُذ .ؽکل
صیش پیغبم اکشّثبت سیذس ٌُگبم هْاخَِ ثب خطش ً Cross-Domain Accessوبیؼ هی دُذ .

ثشای تؼییي هحذّدٍ ُبی هْسد اػتوبد ) (Trusted Zonesکَ تحت هحذّدیت Security Enhancementلشاس ًگیشًذ هی
ثبیغت تٌظیوبت صیش سا دس اکشّثبت سیذس اػوبل کٌیذ .
اثتذا ثَ هٌْی  Preferencesسفتَ (  Security (Enhancedسا اًتخبة کٌیذ .

دس هغتطیل  Privileged Locationsهی تْاًیذ هحذّدٍ ُبی هْسد اػتوبد سا اًتخبة کٌیذ .اگش دس ایي هغتطیل گضیٌَ ی
Automatically Trust Sites from my Win OS Security Zonesسا ضشثذس ثضًیذ ،اکشّثبت سیذس کلیَ ی

هحذّدٍ ُبی هْسد اػتوبد هشّسگش ّیٌذّص سا ثَ هحذّدٍ ُبی هْسداػتوبد خْد خْاُذ افضّد .چٌبًچَ ثَ دًجبل اهٌیت ثیؾتش
ُغتیذ ،ایي اًتخبة ثَ ؽوب تْفیَ ًوی ؽْد .
ثب فؾبس دکوَ ی  Add Fileیب  Add Folderهی تْاًیذ فبیل یب فْلذسی سا کَ هی خْاُیذ اص هحذّدیت ُب هؼبف ؽْد
اضبفَ کٌیذ .فؾبس دکوَ ی Add Hostثَ کبسثش اخبصٍ هی دُذ کَ عبیت ُبی هْسد اػتوبد خْد سا ثَ لیغت هؼبف اص
هحذّدیت ُبی اهٌیتی اضبفَ کٌذ .
- ۲خبّاعکشیپت سا غیشفؼبل کٌیذ تب ثَ طْس خْدکبس اخشا ًؾْد .
اثتذا دس لغوت هٌْ ،گضیٌَ ی  ّ Editعپظ گضیٌَ ی Preferencesسا اًتخبة کٌیذ .عپظ دس گضیٌَ ُبی عوت چپ پٌدشٍ
ی ثبص ؽذٍ ،سّی گضیٌَ ی  Javascriptکلیک کٌیذ تب ففحَ ی صیش سا هؾبُذٍ کٌیذ .

حبل گضیٌَ ی  Enable Javascriptسا غیشفؼبل کٌیذ .ایي تْفیَ اهٌیتی ثغیبس هِن اعت .خیلی اص ُکشُب اص فبیلِبی
پیدیاف ثشای ُک کشدى کبهپیْتشُب اعتفبدٍ هیکٌٌذ .
- ۸اهکبى ًوبیؼ فبیل ُبی پی دی اف دسّى هشّسگش ّة سا غیش فؼبل کٌیذ .
دس ُوبى لغوت  Edit->Preferencesاص هٌْی عوت چپ گضیٌَ ی  Internetسا اًتخبة کٌیذ ّ پٌدشٍ ی صیش سا هؾبُذٍ
خْاُیذ کشد :

گضیٌَ ی  Display PDF in browserسا غیشفؼبل کشدٍ ّ تٌظیوبت سا رخیشٍ کٌیذ .

گشارش
ؽٌجَ  ۸اسدیجِؾت ۷۸۱۴

تذکز تَ هسافزاى تَ ایزاى

هِذی یحیی ًژاد
اگش ثؼذ اص چٌذ عبل ثَ ایشاى عفش هیکٌیذ ّ فکشهی کٌیذ کَ ثذالیل فؼبلیتِبی عیبعی یب اختوبػی خْد دس خبسج اص کؾْس دس
سیغک ثبصخْیی یب دعتگیشی ُغتیذ ،هی تْاًیذ ثب سػبیت ًکبت صیش سیغک خْد سا تملیل دُیذ :
- ۷تب حذ اهکبى اص ثشدى لپتبپ خْد ثَ ایشاى خْدداسی کٌیذ .اگش هؾکلی ثشای ؽوب دسعت ؽْد ّ دس فشّدگبٍ ثبصداؽت یب
ثبصخْیی ؽْیذ ،داؽتي لپتبپ تٌِب ثَ هؾکالت ؽوب اضبفَ هیکٌذ .اگش حتوب الصم اعت لپتبپ ثجشیذ عؼی کٌیذ توبم فبیلِب ّ
ًْؽتَُبیی کَ هوکي اعت هْخت دسدعش ثؾًْذ سا پبک کٌیذ .هتبعفبًَ پبک کشدى فبیل ثطْس ػبدی فبیل سا اص سّی ُبسد
دسایْ ثطْس کبهل پبک ًویکٌذ ّ هتخققبى کبهپیْتش هیتْاًٌذ ایي فبیلِب سا ثبصیبفت کٌٌذ .ثشای پبک کشدى ُویؾگی هیتْاًیذ
اص ثشًبهَای هثل ) Eraser (http://eraser.heidi.ie/download.phpاعتفبدٍ کٌیذ .یک ساٍ دیگش ُن ایي اعت کَ
کبهپیْتش خْد سا ثک آپ ثگیشیذ ّ ثؼذ ُبسد دسایْ سا فشهت کبهل ثکٌیذ ّ عیغتن ػبهل خذیذی ًقت کٌیذ ّ فبیلِبیی ثی
سثظ سّی آى ثگزاسیذ .ثؼذ اص ثبصگؾت اص عفش ثب اعتفبدٍ اص ثکبپ فبیلِب سا ثبصیبثی کٌیذً .کتَ هِن دیگش ایي اعت کَ لپتبپ
خْد سا کبهال خبلی ًکٌیذ .فبیلِبی ثیخطشی هثل فبیلِبی کبسی یب تفشیحی سّی لپتبپ خْد داؽتَ ثبؽیذ تب ّاضح ًجبؽذ کَ
ؽوب لپتبپ خْد سا کبهال پبک کشدیذ .
- ۲لجل اص سفتي حغبة ّیپیاى ثخشیذ :دس ایشاى اکثش ّثغبیتِبیی کَ هؼوْال ثَ آًِب عش هیضًیذ فیلتشُغتٌذ .ثشای ُویي لجل
اص سفتي ثَ ایشاى یک حغبة ّیپیاى ثخشیذ ّ چگًْگی ًقت آًشا یبد ثگیشیذ .پیذا کشدى ّیپیاى هطوئي دس ایشاى هؾکل
خْاُذ ثْد ،ثشای ُویي ثِتش اعت کَ ّیپیاى سا خبسج ایشاى ثخشیذ ّ اعتفبدٍ اص آى سا یبد ثگیشیذ .
- ۸ایویلِبی هؾکلداس خْد سا پبک کٌیذ :اگش دچبس هؾکل ؽْیذ ثذتشیي اتفبق ایي اعت کَ ثبصخْ ایویلِبی ؽوب سا ثگشدد ّ
دس ایویلِبی لذیوی چیضُبی ثیؾتشی ثشػلیَ ؽوب پیذا ثکٌذ .ثِتشیي کبس ایي اعت کَ ایویلِبی خْد سا اص حغبثِبی آًالیي
داًلْد کٌیذ ّ سّی یک ُبسددسایْ خبسخی (ثک آپ) ضجظ کٌیذ ّ ثب خْد ًجشیذ .ثؼذ توبم ایویلِبی آًالیٌی سا کَ هوکي اعت
ؽوب سا دچبس هؾکالتی کٌٌذ پبک کٌیذ .ثِتش اعت کَ توبم ایویلِبی خْد سا پبک ًکٌیذ تب حغبة ایویل ؽوب طجیؼی ثٌظش ثشعذ .
- ۴فیغجْک خْد سا عجک کٌیذ :توبهی پیغبهِبی لجلی خْد ّ دیگش افشاد سا کَ ًیبصی ثَ آًِب ًذاسیذ پبک کٌیذ .عؼی
کٌیذ اطالػبت ؽخقی کوتشی اص خْد دس آًدب ثَ ًوبیؼ ثگزاسیذ .دّعتبى ؽوب هوکي اعت ؽوب سا دس ػکغِبیؾبى دس
فیغجْک ثشچغت صدٍ ثبؽٌذ .ایي ػکغِب سا ثگشدیذ .اگش هْسدی ُغت کَ الصم اعت کغی آى ػکظ سا ًجیٌذ ،ثشچغت ًبم
خْد سا ااص آى ػکظ ثشداسیذ .
-۵سهضُبی ػجْس خْد سا دس اختیبس یک فشد هؼتوذ ثگزاسیذ :اگش اهکبًؼ ُغت سهضُبی خْد سا دس اختیبس اػضبی خبًْادٍ
یب دّعت هطوئٌی ثگزاسیذ ّ ثَ آًِب ثغپبسیذ کَ ٌُگبهی کَ ثشای ؽوب هؾکلی پیؼ آهذ چَ ثکٌٌذ .
- ۶یْ اط ثی دیگشاى سا دس کبهپیْتش خْد ًگزاسیذ :دس طْل عفش خْد دس ایشاى  USBافشاد دیگش سا دس لپتبپ خْد
ًگزاسیذ .حتی ثذّى ایٌکَ دّعتتبى خجش داؽتَ ثبؽذ هوکي اعت  USBآًِب هحتْی تشّخبى ّ ّیشّط ثبؽذ .

ُ- ۱شگًَْ تقْیشی سا کَ دّعت ًذاسیذ ػوْم هشدم ثجیٌٌذ سا اص لپتبپ یب فیغجْک خْد ثشداسیذُ .ویٌطْس عؼی کٌیذ
ػکغِبی دعتَ خوؼی سا اص لپتبپ یب فیغجْک خْد ثشداسیذُ .ویؾَ ایي احتوبل ُغت کَ دس هْسد افشادی کَ دس تقبّیش
ُغتٌذ اص ؽوب عْال کٌٌذ .
- ۳حتوب سّی لپتبپ خْد ّیشّط کؼ ّ فبیشّال داؽتَ ثبؽیذ .ایي )ّ (malwarebytes.orgیشّط کؼ هدبًی سا ُن
داًلْد کٌیذ ّ ثَ ُوشاٍ داؽتَ ثبؽیذ ّ ُشاص گبُی ثشای تغت کبهپیْتش خْد اص آى اعتفبدٍ کٌیذ .
- ۱تب حذ اهکبى اص ایویل یبُْ اعتفبدٍ ًکٌیذ .ایویل یبُْ اهکبى ً httpsذاسد ّ حکْهت هیتْاًذ ایویلِبی ؽوب سا کٌتشل کٌذ.
ثِتش اعت لجل اص سفتي ثَ ایشاى یک حغبة خیویل ثبصکٌیذ .
- ۷۴اگش فؼبل عیبعی ّ اختوبػی ُغتیذ ّ احتوبل ایٌکَ ثبصداؽت ؽْیذ کن ًیغت ،حتوب یک حغبة ایویل یذکی دسعت کٌیذ ّ
دس اختیبس یک فشد هطوئي دس خبسج اص کؾْس ثشای سّص هجبدا لشاس دُیذ .اگش ایویل ػبدی ؽوب اص کٌتشل ؽوب خبسج ؽْد،
ثبیذ یک ایویل هطوئي داؽتَ ثبؽیذ کَ فشد هطوئي ؽوب دس خبسج اص کؾْسثتْاًذ ثَ آى اطویٌبى کٌذ .کغی ثغیش اص ؽوب ّ فشد
هطوئي ؽوب ًجبیذ اص ّخْد ایي ایویل اطالػی داؽتَ ثبؽذ .
- ۷۷اگش حتوب ثبیذ فبیلِبی هِوی ثَ ایشاى ثجشیذ کَ ثذعت کظ دیگشی ًیبفتذ اص تشّکشیپت اعتفبدٍ کٌیذ (truecrypt.org).
- ۷۲اص ایٌتشًت اکغپلْسس اعتفبدٍ ًکٌیذ :ایي هْسد خیلی سثطی ثَ ثْدى دس ایشاى سثطی ًذاسد اهب ثذلیل اهٌیت کن آى
کبهپیْتش ؽوب دس سیغک ُک ؽذى خْاُذ ثْد .اص آًدب کَ ایٌتشًت اکغپلْسس هؾکالت اهٌیتی صیبدی داسد ثِتش اعت اص
هشّسگشُبی دیگش هثل فبیشفبکظ یب گْگل کشّم اعتفبدٍ کٌیذ .
- ۷۸ثشای توبط ثب خبسج اص کؾْس هی تْاًیذ اص اعکبیپ یب گْگل تبک اعتفبدٍ کٌیذ .اص اعتفبدٍ اص چت یبُْ خْدداسی
کٌیذ.

