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نترتوصيه هاي امنيتي براي استفاده از شبكه و اينت

نتخاب و محافظت از كلمات عبورا

كلمات عبور بخش مهمي از امنيت كامپيوتر هستند و در حقيقت در خط مقدم حفاظت از اكانت كاربران قرار مي 

كه ليل تمام كارمندان بهمين د. يك كلمه عبور نامناسب ممكن است منجر به سوءاستفاده از كل شبكه شود. گيرند

. دسترسي دارند مسوول انتخاب كلمه عبور مناسب و محافظت از آن هستنداينترنتبه 

كليسياست

. بايد حداقل سه ماه يكبار عوض شوندتمام كلمات عبور در سطح سيستم·�

د هر شش ماه تغيير كنند كه البته باي) مانند ايميل يا كامپيوتر(تمام كلمات عبور سطح كاربر ·�

.تغيير چهار ماهه توصيه مي شود

اكانتهاي كاربري كه مجوزهاي سطح سيستم دارند بايد كلمات عبوري داشته باشند كه با كلمات ·�

.آن كاربر متفاوت باشدعبور ديگر اكانتهاي 

. ارتباطات الكترونيكي درج شوندكلمات عبور نبايد در ايميلها يا ساير شكلهاي·�

.بايد رهنمونهاي زير در تمام كلمات عبور سطح سيستم و سطح كاربر رعايت شود·�
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:كلمات عبور ضعيف معموال مشخصات زير را دارند

.كلمه عبور شامل كمتر از هشت حرف است·�

.رهنگ لغت يافت مي شودكلمه عبور كلمه اي است كه در يك ف·�

:كلمه عبور كلمه اي است كه كاربرد عمومي دارد مانند·�

نام خانوادگي، حيوانات اهلي، دوستان، همكاران، شخصيت هاي خيالي و غيره·

.نامها و اصطالحات كامپيوتري، فرمانها، سايتها، شركتها، سخت افزار و نرم افزار·-

.نام شركت يا كلمات مشتق شده از اين نام·-

.تاريخ هاي تولد و ساير اطالعات شخصي مانند آدرس ها و شماره هاي تلفن·-

 و aaabbb ،qwerty ،zyxwvuts ،123321الگوهاي كلمات يا شماره ها مانند ·-

.غيره

.هركدام از عبارات فوق بطور برعكس·-

. يا به آن ختم مي شودهركدام از عبارات فوق كه تنها با يك رقم شروع·-

:كلمات عبور مناسب مشخصات زير را دارند

) A-Z و a-z(شامل هم حروف كوچك و هم بزرگ هستند ·�

 و 9-0عالوه بر حروف از ارقام و نشانه ها هم در آنها استفاده مي شود مانند ·�
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.حداقل هشت حرف دارند·�

.كلمه اي در هيچ زبان، گويش يا صنف خاص نيستند·�

.برپايه اطالعات شخصي، اسم يا فاميل نيستند·�

بوري انتخاب كنيد كه سعي كنيد كلمات ع. كلمات عبور هرگز نبايد نوشته يا جايي ذخيره شوند·�

يك روش انجام اين كار، ايجاد كلمه عبور بر پايه يك ترانه يا عبارت . بتوانيد براحتي در ذهن داشته باشيد
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 و كلمه عبور مي تواند ”This May Be One Way To Remember“براي مثال عبارت . است

“TmB1w2R!”  يا“Tmb1W>r~” يا انواع ديگري از همين الگو باشد.

.اين مثالها را بعنوان كلمه عبور استفاده نكنيد: توجه

استانداردهاي حفاظت از كلمه عبور

تا جايي ممكن است، از . و دسترسي هاي شخصي استفاده نكنيددانشگاهاز كلمات عبور مشترك براي اكانتهاي 

سيستمهاي مهندسي يك كلمه براي مثال، براي . استفاده نكنيددانشگاه كلمه عبور مشترك براي نيازهاي مختلف 

همكارانبا هيچ كس از جمله دانشگاه كلمات عبور .ITعبور انتخاب كنيد و يك كلمه عبور ديگر براي سيستمهاي 

.بايد با تمام كلمات عبور بصورت اطالعات حساس و محرمانه برخورد شوند. در ميان نگذاريد

.مراقب ايميل ها و پيام هاي جعلي باشيد

. استاد استفاده كرده است باشيد1000يامهايي كه ارسال كننده از عناويني چون مدير، مديران يا بخش پشتيباني مراقب پ

چرا كه شيوه هايي .  آمده باشدinfo@1000ostad.comحتي اگر اين پيام از سمت ايميل هاي سايت مانند 

.اي جعلي اينچنيني وجود داردبراي ارسال ايميل ه

ديده شده است در مواردي افرادي با سوء استفاده از عنوان مدير سايت و با ارسال ايميل يا درج نظر از كاربران خواسته 

اند براي مواردي مثل عدم حذف يا افزايش امكانات، كلمه عبور خود را براي آنها ارسال كنند يا در صفحه ديگري وارد 

استاد نيازي به دانستن كلمه عبور شما يا دريافت مجدد آن ندارد بنابراين هر گونه درخواست 1000مديريت قطعا . كنند

.اينچنيني جعلي و در جهت فريب كاربران مي باشد
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.ايميل و كلمه عبور خود را فقط در صفحه اول يا در بخش ورود كاربران سايت وارد كنيد

سعي كنيد هر باري كه مي .  سايت يا در بخش ورود كاربران سايت وارد كنيدكلمه عبور خود را فقط در آدرس اصلي

ورود كلمه عبور شما در هر . خواهيد كلمه عبور خود را وارد كنيد، در نوار آدرس مرورگر خود، آدرس سايت را چك كنيد

. و هك شما خواهد بودصفحه يا آدرس ديگري به غير از آدرس اصلي سايت به احتمال بسيار زياد به معني لو رفتن 

يكي از شيوه هاي رايج براي فريب و هك كاربران و گرفتن كلمه عبور آنها، طراحي صفحات بسيار شبيه به سايتهاي 

و ورود كلمه عبور در سايت ) در نوار آدرس مرورگر(بنابراين با دقت به آدرس صفحه . مهم مثل سرويسهاي ايميل است

.الي را بگيريداصلي جلوي سوء استفاده هاي احتم

.مراقب ايميلهاي خود باشيد

ايميل خصوصي كه در هنگام ثبت نام از شما پرسيده ميشد، براي ارسال كلمه عبور، در زماني كه آنرا فراموش كرده 

پس آن را صحيح و با دقت وارد كنيد و همچنين توصيه مي . باشيد استفاده مي شود و در سايت نيز نمايش داده نميشود

استفاده نكنيد زيرا احتمال هك شدن آي دي و ايميل هايي كه ) مانند ياهو مسنجر( از اين ايميل در مسنجرها كنيم كه

نيز به ) در تمامي سرويس دهندگان(در مسنجرها استفاده ميشود بيشتر است و بسياري از مشكالت امنيتي سايتها 

باعث سوء استفاده هاي ديگر و به خطر افتادن امنيت توجه داشته باشيد كه هك ايميل شما مي تواند . همين دليل است

در صورتيكه به هر دليلي مشكلي براي ايميل شما ايجاد شد سريعا در بخش تنظيمات خود، آدرس . مطالب شما شود

.ايميل خصوصي و همچنين كلمه عبور خود را تغيير دهيد
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.يريدموارد امنيتي را هنگام استفاده از كامپيوتر در نظر بگ

از سايتهاي غير )EXEمثل فايلهاي (از دانلود برنامه ها و فايل هاي غير مطمئن و بخصوص فايلهاي اجرايي�

معتبر پرهيز كنيد و از كامپيوتر خود با نصب آخرين نسخه هاي نرم افزاري آنتي ويروس و همچنين به روز 

.رساني سيستم عامل و مرورگر اينترنت محافظت كنيد

شيد كه برنامه هاي كوچكي وجود دارند كه در صورت دانلود و اجرا توسط كاربر، اطالعات توجه داشته با�

بنابراين از . مختلف موجود در كامپيوتر و از جمله كلمات عبور مختلف وي را در اختيار هكرها قرار مي دهد

از سايتهاي غير معتبر ...) و مثل بازي كامپيوتري، موسيقي، نرم افزار مفيد (دانلود فايلهاي اجرايي به هر عنوان 

.خودداري كنيد

در صورتي كه در كافي نت، دانشگاه و يا ديگر مراكز عمومي از سايت استفاده ميكنيد، مطمئن شويد كه �

كامپيوتر فوق از نظر تروجان يا برنامه هاي جاسوسي پاك است و ترجيحا در اين شرايط كلمه عبور خود را 

.بصورت مرتب تغيير دهيد

 اطالعاتي مانند آدرس خود يا شماره تلفن خود را در اختيار ديگران ���� يا در هنگام شخصيايتهاي در س�

.قرار ندهيد

 ارتباط داريد و به او اطمينان كامل ندارديد منطقه مورد 
	����مي كنيد يا با شخصي بوسيله ����اگر �

.سكونت خود را به او اطالع ندهيد

 ها وارد نكنيد 
	���يا شماره حساب بانكي يا شماره كارت اعتباري را در اطالعات شخصي از قبيل آدرس �

يا آنها را در فيلدهاي خواسته شده در يك سايت غير ايمن وارد نكنيد بنابراين هميشه قبل از دادن اين 

.اطالعات مطمئن شويد در يك سايت ايمن هستيد و بعد شماره كارت اعتباري خود را براي خريد وارد كنيد

در فيلد ":�����//"تشخيص يك سايت ايمن از غير ايمن معموالً بسيار ساده است زيرا يك سرور ايمن با 
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شروع مي شود سرورهاي ايمن ":����//"آدرس ظاهر مي شود و حال آنكه يك سرور غير ايمن با 

در سمت ديگر است امپيوتري كه كبنابراين هيچكس به غير از شما و .اطالعات شما را به رمز در مي آورند

.نمي تواند اين اطالعات را در يافت كند

 هاي مشكوك فايلي 
	���از سايتهاي غير مطمئن يا . از يك ويروس ياب استفاده كنيد����
���

حتي اگر يك ويروس ياب داريد خيلي مواظب باشيد زيرا ممكن است با ويروس جديدي مواجه شويد . نكنيد

يروس خود را ونتواند آن را تشخيص دهد براي يك حفاظت خوب هميشه آنتيكه نرم افزار ضد ويروس شما 

.نگه داريد)به روز(��������

هشدار در باره نامه ها و پيامهاي وسوسه كننده

. كنندهاي الكترونيكي اطالعات محرمانه شما را درخواست نميگاه از طريق نامهها و موسسات اعتباري هيچبانك

همچنين . هايي از اين دست را مشاهده كرديد به سرعت آن را حذف كنيده در صندوق پستي خود نامهبنابراين هرگا

هاي مختلف درصدد جلب اعتماد شما برآيند، بنابراين از ارايه اطالعات كالهبرداران اينترنتي ممكن است به شيوه

.حساب بانكي يا مشخصات خود با آنان خودداري كنيد

توانند اطالعات شخصي افراد را به دست هاي مختلف ميالهبرداران اينترنتي با مراجعه به سايتمطمئن باشيد كه ك

ها، سعي كنيد حساب بانكي خود را بنابراين در صورت مشاهده مشخصات خود به طور كامل و دقيق در نامه آن. آورند

.تغيير دهيد
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ها، مراتب را  از واريز كردن هرگونه وجهي به حساب آندر صورت وارد شدن به بازي اين كالهبرداران، سعي كنيد پيش

.هاي مربوط به كشور فرستنده نامه پيگيري كنيداز طريق وزارت امور خارجه و سفارتخانه

هاي خارجي را دارند، بنابراين اگر كاربر مبالغ هر با توجه به اينكه بيشتر كالهبرداران درخواست واريز پول به حساب

اين . شودهاي باالتري از او درخواست مينك خارجي اعالم شده پرداخت كند، در مراحل بعدي نيز هزينهمرحله را به با

اين در حالي است كه پس از پيگيري . شودرود كه مبالغ زيادي از كاربر قرباني اخاذي ميفرآيند تا جايي پيش مي

روند يا ارتباط ايميلي خود را قطع ختلف طفره ميهاي ممالباخته براي روشن شدن وضعيت خود، كالهبرداران به بهانه

.كنندمي

را ... هاي الكترونيكي با عنوان برنده شدن جايزه، استخدام وشود اگر نامهبنابراين به تمامي كاربران هشدار داده مي

 را از طريق اند، هويت فرستندههايي را درخواست كردهها، به هر طريقي هزينهدريافت كرديد كه در متن آن نامه

.هاي معتبر خارجي بررسي كنيد تا در دام كالهبرداران اينترنتي گرفتار نشويدنمايندگي

كنند و پس از تطميع آنان، اهداف شوم خود را به اين قبيل كاربران متخلف حس طمع كاربران قرباني را تحريك مي

هاي همراه انجام ها نيز از طريق تماس با منازل، شركت يا تلفنبخش ديگري از كالهبرداري. گذارندمرحله اجرا مي

كنند كه شما در اي كه به صورت تصادفي انتخاب شده است، اعالم مياي كه پس از تماس با شمارهشود؛ به گونهمي

.ايدكشي خاصي يك دستگاه ساعت يا ماشين حساب برنده شدهعهقر

اي كنند و پس از مراجعه به محل دريافتي، هديهها را دريافت ميدر اينجا نيز با تطميع افراد، نشاني محل سكونت آن

هاي تر از كارت ارزاندر كنار آن نيز يك كارت اينترنتي با مدت كاركرد زياد و با قيمت. دهندباارزش پايين را تحويل مي

.اعتبار استفروشند كه در بيشتر موارد، بيموجود در بازار را به قرباني مي

ايد شود كه شما برنده شارژ رايگان شدهدر مورد تلفن همراه نيز پيامي كوتاه از يك شماره نامشخص ارسال و اعالم مي

اين در حالي است كه كد مذكور . شود رايگان هديه داده ميو با ارسال كد مندرج در پيام كوتاه به شما هزينه مكالمه

شود و آن مقدار هزينه را به فرستنده پيام كوتاه انتقال باعث كم شدن مقدار هزينه مكالمه موجود در حساب قرباني مي

د شود اگر كسي با شماره تلفن شهروندي تماس گرفت، ممكن است قصدر اين خصوص نيز هشدار داده مي. دهدمي

اخاذي يا كالهبرداري داشته باشد يا حداقل مشخصات هويتي و سكونت مخاطب را به دست بياورد و در آن صورت 

بنابراين شهروندان براي پيشگيري از بروز مشكالت مالي و امنيتي، . مشكالتي را براي شهروندان ايجاد خواهد كرد
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ابتدا از هويت واقعي آنان اطمينان حاصل كنند و پس از آن الزم است پيش از هر پاسخي به مخاطبان تلفني يا اينترنتي 

.پاسخ دهند

پشتيبان از اطالعات مهم تهيه كنيدنسخه

يك كرم يا تروجان نفوذي براي از بين بردن همه . كنيداز همه اطالعات خود نسخه پشتيبان يا بك آپ تهيه

كلمات عبوري انتخاب كنيد كه  :گيريدنتخاب كلمه عبور مناسب را سرسري نا .اطالعات شما كافي است

.دهيدهميشه كلمات عبور پيش فرض را تغيير. و منطقي بوده و حدس زدن آنها دشوار باشدمعقول

و به روز نگه داشتن آنها ) مانند ضدويروس ها(استفاده از نرم افزارهاي محافظتي 

رم افزارها براي محافظت از كامپيوتر در برابر اين ن. از وجود ضدويروس بر روي دستگاه خود اطمينان حاصل كنيد

ويروس هاي شناخته شده به كارمي روند و در صورت استفاده از آنها كاربر نياز به نگراني در مورد ويروس ها نخواهد 

در شرايطي كه روزانه ويروس هاي جديد توليد شده و توزيع مي شوند، نرم افزارهاي ضدويروس براي تشخيص . داشت

براي اين كار مي توان به سايت شركت توليد كننده ضدويروس . ين بردن آنها بايد به صورت منظم به روز شوندو از ب

عموما نرم افزارهاي . مراجعه كرد و اطالعات الزم در مورد نحوه به روز رساني و نيز فايل هاي جديد را دريافت نمود

 و ويروس هابراي مطالعه بيشتر در مورد . ند را در خود دارندضدويروس ابزار هاي به روز رساني و زمان بندي اين فراي

. ضدويروس ها  قابليت هاي وطرز كارآشنايي با 
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ه داريدنگسيستم عامل رايانه را به روز

عرضه شده توسط شركت طراح هر سيستم سيستم عامل خود را به طور مرتب به روز كرده و تمامي وصله هاي امنيتي

.دعامل را بارگذاري و نصب كني

افزارهاي ضعيف امنيتي باشيدمراقب نرم

ي خودكار نامطمئن آنها معرض حمله خودداري كرده و قابليت هاحتي االمكان از استفاده از نرم افزارهاي ضعيف و در

.ايميل را از كار بيندازيدبه خصوص در نرم افزارهاي

: رمزگذاري اطالعات�

از اين نرم افزار مي توانيد براي. در زمان ارسال ايميل استفاده كنيد PGP ماننداز نرم افزارهاي رمزگذاري اطالعات

.حفاظت از كل هاردديسك خود نيز استفاده كنيد

:نفوذي را فراموش نكنيدهاي شناسايي عواملنصب نرم افزار�

حتي بهتر است چندين نرم . رايانه تان نصب كنيد حتماً نرم افزاري براي شناسايي نرم افزارهاي مخرب جاسوس روي

انتخاب هاي ايده آلي SpyCop هاي سازگار با ديگر نرم افزارهاي مشابه مانندبرنامه. افزار براي اين كار نصب كنيد

.هستند
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ZoneAlarmحفاظ شخصي 

ها، كاربران عادي خانگي را هاي شخصي، در دنياي كنوني كه اغلب حمالت امنيتي و ويروس استفاده از حفاظ

.اند، اهميتي ويژه يافته استهدف قرار داده

:صورت زير برشمرد توان بهافزار را ميهاي اين نرمترين امكانات و قابليت مهم

افزارهاي مختلف بر روي رايانهد ساختن دسترسي نرممحدو�

لذا در . افزارهاي نصب شده بر روي سيستم با شبكه را داراستافزار قابليت بررسي وضعيت ارتباط نرماين نرم

.توان اين دسترسي را محدود ساختافزاري ناشناس سعي در تماس به شبكه داشته باشد، ميكه نرمصورتي

هاها و پروتكلها، پورت آدرسمحدوديت بر روي�

، پورت و IPگيرد، در قالب آدرس مان صورت ميهايي كه از بيرون از رايانهتوان از دسترسيتوسط اين امكان مي

ها، توان آدرساز سوي ديگر مي. پروتكل مورد نظر آگاهي يافت و در صورت نياز اين دسترسي را بست

.ها به سيستم مانعي ندارد را مشخص نمود طريق آندسترسي ازهايي كه ها و پروتكلپورت

امكان حفاظت از اطالعات شخصي�

ها و ديگر اطالعات Cookieها، ها، آدرسهاي مختلف پروندهCacheتوسط اين امكان، و با پاك كردن 

.توان از درز كردن اطالعات شخصي مهمي از اين قبيل به شبكه جلوگيري نمودشخصي حساس مشابه، مي

يستم محافظت از سرويس پست الكترونيكس�

از سوي . ها وجود دارد را مسدود ساختگي آنهاي ورودي به سيستم، كه احتمال آلودهتوسط اين امكان، نامه

گاني كه كنندههايي كه خود را از طريق ارسال نامه به دريافتديگر در صورت آلوده بودن سيستم به ويروس

توان جلو اين كنند، ميالكترونيك موجود است، منتشر ميي ارسال پستنامهآدرس آنها در فهرست آدرس بر

.هاي ارسالي گرفتانتشار را با مسدود ساختن نامه
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صدور اخطارهاي امنيتي�

كه قصد ارسال اطالعات به شبكه را داشته باشيم، هشدارهاي امنيتي از جدا از گزارش حمالت احتمالي، درصورتي

.كندرا به دقت بيشتر در اين زمينه جلب ميتوجه استفاده كننده افزار سوي اين نرم

تغيير سطح امنيت به صورت خودكار�

اين امكان . بردافزار به طور خودكار سطح حفاظت را باالتر ميدر صورت بروز حمالت متعدد امنيتي، نرم

.برداحتمال دفع حمالت را باال مي

افزارها به خود  است كه كماكان بيشترين اقبال را در ميان اين دسته از نرم4يافزار نسخه آخرين نگارش اين نرم

.جلب كرده، و بيشترين محبوبيت و كارايي را در ميان كاربران عادي يافته است

)Firewall(با استفاده از حفاظمحافظت از كامپيوتر در برابر نفوذ 

اين محصول به دو صورت نرم افزاري . بيرون ايجاد مي كندديواري مجازي بين سيستم كامپيوتري و دنياي حفاظ 

حفاظ داده هاي . و سخت افزاري توليد مي شود و براي حفاظت كامپيوترهاي شخصي و نيز شبكه ها به كار مي رود

وه عال. غير مجاز و يا داده هايي كه به صورت بالقوه خطرناك مي باشند را فيلتر كرده و ساير اطالعات را عبور مي دهد

.بر اين حفاظ در شرايطي كه كامپيوتر به اينترنت وصل است، مانع دسترسي افراد غيرمجاز به كامپيوتر مي شود

پيكربندي فايروال خود را به دقت انجام دهيد تا از نفوذ به رايانه . استفاده كنيدشخصي firewall از ديوار آتش يا

كه به آنها متصل ارد آمدن خسارت به شبكه ها و سايت هايياين فايروال ها همچنين مانع و. جلوگيري شودشما

. كنند به شبكه اينترنت متصل شوندهستيد، شده و قادر به تشخيص ماهيت برنامه هايي هستند كه تالش مي
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حذف برنامه هاي دسترسي از راه دور

كاربردي كه دسترسي به رايانه رنامه هايبه خصوص ب.رايانه كه به آنها احتياج نداريد را از كار بيندازيدامكانات روي

را حذف يا به  NetBIOS و Remote Desktop، RealVNC شما را از راه دور ممكن مي كنند مانند

.كنيد disable اصطالح

رايانه اي اطمينان حاصل كنيداز امنيت شبكه هاي

)بيسيم( فاي–شبكه هاي واي . يدهاي بي سيم بكوشيمن سازي شبكه هاي رايانه اي و به خصوص شبكها در جهت 

پيكربندي اتصال لپ تاپ خود به شبكه را به گونه اي انجام . ايمن كنيد كاراكتر20خانگي را با كلمه عبوري با حداقل 

.اتفاق بيفتد Infrastructure ارتباط تنها در حالتدهيد كه برقراري

عات كاربران روي مي آورند ولي شما با رعايت همين پيچيده تري براي سرقت اطالهكرها روز به روز به روش هاي

.ساده، آسيب پذيري سيستم هاي رايانه اي خود را به حداقل خواهيد رساندنكات
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خودداري از به اشتراك گذاشتن منابع كامپيوتر با افراد غريبه

اك گذاري فايل، دسترسي سيستم هاي عامل اين امكان را براي كاربران خود فراهم مي آورند كه با هدف به اشتر

 امكان انتقال ويروس از طريق اين قابليت. ديگران را از طريق شبكه و يا اينترنت به ديسك سخت محلي فراهم آورند

از سوي ديگر در صورتي كه كاربر دقت كافي را در به اشتراك گذاشتن فايل ها به عمل . شبكه را فراهم مي آورد

بنابراين درصورتي كه نياز واقعي به .  خود را به ديگراني كه مجاز نيستند ايجاد مي كندنياورد، امكان مشاهده فايل هاي

. اين قابليت نداريد، به اشتراك گذاري فايل را متوقف نماييد

قطع اتصال به اينترنت در مواقع عدم استفاده

قطع . ل و دريافت مي شوندبه خاطر داشته باشيد كه بزرگ راه ديجيتال يك مسير دوطرفه است و اطالعات ارسا

اتصال كامپيوتر به اينترنت در شرايطي كه نيازي به آن نيست احتمال اينكه كسي به دستگاه شما دسترسي داشته باشد 

. را از بين مي برد

بررسي منظم امنيت كامپيوتر

 انجام اين كار در هر .در بازه هاي زماني مشخص وضعيت امنيتي سيستم كامپيوتري خود را مورد ارزيابي قرار دهيد

بررسي پيكربندي امنيتي نرم افزارهاي مختلف شامل مرورگرها و حصول اطمينان از . سال حداقل دو بار توصيه مي شود

.مناسب بودن تنظيمات سطوح امنيتي در اين فرايند انجام مي شوند
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ا كامپيوترهاي آلودهحصول اطمينان از آگاهي اعضاي خانواده و يا كارمندان از نحوه برخورد ب

چگونگي استفاده از . هر كسي كه از كامپيوتر استفاده مي كند بايد اطالعات كافي در مورد امنيت داشته باشد

ضدويروس ها و به روز رساني آنها، روش گرفتن وصله هاي امنيتي و نصب آنها و چگونگي انتخاب گذرواژه مناسب از 

.جمله موارد ضروري مي باشد


