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  :Gmail امنیت افزایش هاي راه

  
 در کاربر ها میلیون و است مجازي دنیاي در ایمیل ارسال هاي سرویس دپسندترینکاربر و ترین رایج از یکی میل جی

  .دارد دنیا سراسر

 هکرهاي. باشد هم بیشتري خطر معرض در بیشتر تا شده باعث اما دارد فراوانی اهمیت اگرچه آن بودن رایج البته 
 هاي روش از تعدادي ادامه در منظور، همین به. هستند گوگل ایمیل کاربران هاي حساب از استفاده سوء فکر به زیادي
  .ایم داده توضیح برایتان را امنیت

  https پروتوکل از استفاده. 1

 می ایجاد کاربر براي را امنی اینترنتی اتصال پروتکل، این. است https میل جی از استفاده براي امن هاي روش از یکی
 کنید، می استفاده اینترنت به اتصال براي عمومی مراکز یا شاپ کافی نت، کافی از وقتی خصوص به آن از استفاده. کند
  .است ضروري و الزم بسیار

 با همیشه« معناي بهalways use https  گزینه بروید »عمومی تنظیمات« قسمت به کافیست فقط منظور این براي
  .کنید فعال را »شو وصل میل جی به https پروتکل

  امنیتی سوال از استفاده.2

 پاسخ و کنید انتخاب حسابتان امنیت براي سوالی شود می خواسته شما از میل، جی در کاربري حساب ساختن از پیش
 که کنید انتخاب سوالی و دهید خرج به خالقیت قسمت این در است بهتر. دارید نگه محفوظ خود پیش فقط را آن
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 شناسد می خوبی به را شما که، شما اطرافیان از یکی شاید کنید فکر این به. نباشد آسان هکرها براي آن پاسخ یافتن
  .باشد کاربریتان حساب هکرهاي از یکی

  حدس غیرقابل و ترکیبی عبارت با رمز کلمه. 3

 از. است عبور رمز عنوان به حدس قابل غیر و ترکیبی عبارت از استفاده کاربري حساب بیشتر امنیت براي روش بهترین
 و حروف از مثال طور به. کنند سوءاستفاده حسابتان از و پیدا سادگی به را آن نتوانند هکرها که کنید استفاده عباراتی
 قوي کافی اندازه به کنید می استفاده رمز براي که اعدادي و کلمات اگر. کنید استفاده رمز عبارت در ها نشانه و اعداد
 »مایکروسافت پسوورد مدیریت« همچون افزارهایی نرم از استفاده با راحتی به توانند می نیز شما نزدیکان حتی نباشند،
  .کنند اقدام عبورتان رمز کردن پیدا براي

 ابزار از بهتر بسیار گفت بتوان شاید است؛ کارآمد بسیار – رمز کلمات یافتن یعنی – مورد این در مایکروسافت ابزار این
  .کنید استفاده پیچیده رمزهاي از و بدهید اهمیت خود اکانت امنیت به حتما. کند می عمل زمینه این در گوگل

  IP اطالعات کنترل. 4

 در. شود آگاه کاربریش حساب هاي فعالیت آخرین از تا کند می کمک کاربر به اینترنت، به اتصال IP کردن چک
 متوجه کاربر باشد، شده وارد او کاربري حساب به اي جداگانه پی آي آدرس از کاربر، از غیر فردي اگر صورت این

  .شد خواهد

  ایمیل پشتیبان نسخه. 5

 به و صورت هر در اگر که دهد می را اطمینان این کاربر به حساب، امنیت بر عالوه میل جی از پشتیبان نسخه کردن تهیه
 گیرد، قرار هکرها حمله مورد کاربري هر که این. دارد را هایش فعالیت از نسخه یک برود، بین از حسابش دلیلی هر

 جزئی، مسایلی کردن رعایت با توانید می حال هر به اما نیست خاصی علت با همیشه هکرها حمله. است عادي بسیار
  .کنید تضمین را خودتان امنیت

 آنالین صورت به دیگري کاربري حساب در را حسابتان هاي فعالیت از کپی یک توانید می پشتیبان نسخه تهیه براي
 بسازند خود براي خواهند می که حساب تعداد هر تا دهد می کاربرانش به را امکان این گوگل خوشبختانه. کنید ذخیره

  .کنند استفاده آن از و

  : keyscrambler از استفاده.6
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Keyloggerعبور امنیتی افزارهاي نرم فیلتر از راحتی به توانند می که هستند هوشمندي و کوچک بسیار هاي برنامه ها 
 می میل جی در خود کاربري حساب امنیت از حفاظت براي. بدزدند را کاربر حساب اطالعات تروجان همچون و کنند
 به آنها نفوذ از و دهد می تشخیص را الگرها و هکرها هویت افزار نرم این. کنید استفاده هاkeyscrambler از توانید
  )1.(کند می جلوگیري کاربر حساب

  

  

 هاي توصیه ادامه در دهد، می شرح شانبرراک براي دیگر اي گونه به را ایم کرده اشاره آن به که را مواردي لگوگ
  :خوانید می ها گوگلی خود بیان از را میل جی به مربوط

  :کنید بررسی را خود Gmail تنظیمات

  .ماند می باقی ایمن شما حساب که شوید مطمئن تا کنید دنبال را مراحل این توانید می کنید، می استفاده Gmail از اگر

 تنظیمات« برگه به Gmail در:شوند نمی گذاري اشتراك یا بازارسال شما درخواست بدون هایتان ایمیل که شوید مطمئن
 دهند می را شما حساب به دسترسی امکان دیگران به که را تنظیماتی نمایندگی، و بازارسال هاي بخش در و بروید »ایمیل
  .شود می هدایت درستی به شما ایمیل که شوید مطمئن تا کنید بررسی

  شوید خود حساب وارد بتوانید آن طریق از که دارید نیاز روشی به اید، کرده فراموش را خود گذرواژه اگر

 کند، ارسال شما بازیابی ایمیل آدرس به ایمیل یک تواند می Google دارید، خود گذرواژه بازنشانی به نیاز اگر
 توانید می همچنین. یابید دسترسی بتوانید آدرس آن به و باشد روز به شما بازیابی ایمیل آدرس که شوید مطمئن بنابراین
 ارسال شما به پیامک طریق از گذرواژه بازنشانی براي کد یک تا کنید اضافه خود Gmail نمایه به را تلفن شماره یک
  .شود

 ایمنی حفظ براي ها روش اعتمادترین قابل و ترین آسان از یکی خود، حساب به همراه تلفن شماره یک کردن اضافه
 از استفاده با تواند می Google شود، شما حساب وارد کند تالش فردي که صورتی در مثال، براي. است شما حساب
 بدهید، دست از را خود حساب به دسترسی قابلیت که درصورتی و کند تر سخت افراد این براي را کار تلفن شماره این
 حساب در بازیابی تلفن شماره کردن وارد. شوید خود حساب وارد بتوانید تا کند ارسال صحت تأیید کد یک شما براي
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Google دریافت تماس تلفنی بازاریابان از یا و بگیرد قرار بازاریابی هاي لیست در تلفن شماره این که شود نمی باعث 
  .کنید

 دو این خالف بر زیرا است، امنیتی سؤال یا بازیابی ایمیل آدرس به نسبت تر ایمن شناسایی روش یک شما همراه تلفن
  .دارید فیزیکی دسترسی خود همراه تلفن به شما مورد،

 مشکوك یا ناشناس هاي فعالیت براي را خود حساب مرتباً:خود حساب در غیرمعمول فعالیت یا دسترسی براي بررسی
 شما ایمیل به که اخیر IP هاي نشانی تا کنید کلیک صفحه مکان ترین پایین در »جزئیات« پیوند روي بر. کنید بررسی
 خود گذرواژه سرعت به کردید، مشاهده مشکوکی فعالیت اگر. ببینید آنها به مربوط مکان با همراه را اند یافته دسترسی

  .کنید کسب بیشتري اطالعات حساب در مشکوك هاي فعالیت مورد در. شوید خارج سیستم از و داده تغییر را

 فقط نه( شود آغاز»  //:https « با وب آدرس که کنید بررسی باید هستید، Gmail به ورود حال در که هنگامی
» http:// « .(یا جاسوسی به نسبت بیشتري مقاومت و شود می رمزگذاري سایت وب به شما اتصال که دهد می نشان این 

  )2. (دارد مداخله

  

  :منابع*

1-  h p://khabarfarsi.com/ext/6302543 

2- http://www.google.com/intl/fa/goodtoknow/online-safety/mail-accounts/  

 h p://www.01amn.rozblog.com/post/65 :امن یک و صفر وبالگ در مطلب لینک*
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