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 Dropbox  نحوه ایمن سازی
 راهنمای همراه با تصاویر

، ذخیره سازی ابری نه تنها در دنیای تجارت بلکه در حوزه مصرف کننده نیز تبدیل به یک امر 2000در اوایل دهه 

های ها به خودشان برای دسترسی آسان در مکاننوز از ایمیل برای ارسال فایلمهم شده بود. در آن زمان، مردم ه

کردند. هنگامی های دیجیتالی خود استفاده میضعیف برای حمل دارایی USB کردند، یا از درایوهایمختلف استفاده می

ضه شد، دردسر در حال گیگابایت رایگان خود برای دسترسی آسان به هر نقطه از هر دستگاه عر 2با  Dropbox که

 .از بین رفتن بود

Dropbox  سال فعالیت در زمینه میزبانی فایل پیشگام است. این سرویس بدون مناقشه نیست، زیرا دچار  15با داشتن

های حریم خصوصی شده است. با این وجود، این سرویس اکنون بیش از هر مشکالتی از جمله نقض امنیت و نگرانی

 .حریم خصوصی و امنیت کاربران تمرکز کرده استزمان دیگری بر حفظ 

و نحوه استفاده از آن برای محکم کردن حساب خود  Dropbox امروز، ما قصد داریم به بررسی ویژگی امنیتی مفید

 .بپردازیم

 آدرس ایمیل خود را تأیید یا به روز کنید

راین اگر رمز عبور خود را فراموش کردید می به آدرس ایمیل فعلی نیاز دارد، بناب Dropbox :اولین چیزها در ابتدا

توانید برای بازنشانی گذرواژه و غیره به این ایمیل دسترسی توانید وارد حساب خود شوید. مطمئن شوید که همیشه می

 را فشار دهید و به پشتیبانی Change اید، حتماً دکمهداشته باشید. اگر اخیراً به آدرس ایمیل دیگری تغییر داده

Dropbox اطالع دهید. 

 

 ها و مرورگرهامرور دستگاه

به طور کلی یک سرویس امن و قابل اعتماد است، اما  Dropbox .کنندتر از آن است که برخی تصور میاین مهم

اید، مگر اینکه عمداً ، به این معنی که حتی در چندین دستگاه به طور همزمان وارد سیستم شدهراحتی را نیز دوست دارد

از سیستم خارج شوید. اگر هیچ یک از موارد موجود در آن لیست دیگر کاربرد ندارد یا بدتر، ناآشنا به نظر برسد از 

 .ها خارج شویدآن
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 برنامه های مرتبط را مرور کنید

هایی که شما ها و سرویسهایی به سایر برنامهها و سرویستوان فراموش کرد که چه برنامهگاهی اوقات به راحتی می

، برخی از کاربران از 2007از ابتدای راه اندازی آن در سال  Dropbox کنید دسترسی دارند. با استفاده ازاستفاده می

های مختلف آنالین که زمانی با سرویس ادغام شده بودند، شگفت های قدیمی یا حسابدیدن آن همچنان متصل به برنامه

کنند، قدیمی هستند، قطع هایی را که دیگر کار نمیها یا سرویسها و مرورگرها، حتماً برنامهدستگاهشوند. مانند زده می

 .متصل شوید Dropbox خواهید بهکنید یا به هر دلیلی دیگر نمی

 

 د را به روز کنیدگذرواژه خو

شود اید، بهتر است اکنون رمز عبور خود را به روز کنید. توصیه میاگر مدتی است که بررسی امنیتی انجام نداده

ها به مدت طوالنی به تأخیر ها یا دستگاهای تغییر دهید، بنابراین اگر پیوند برنامههای خود را به صورت دورهگذرواژه

شما دسترسی داشته  Dropbox تواند بهاست که مطمئن شوید هیچ یک از این آثار هنوز نمی افتاده بود، اکنون وقت آن
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باشد. با استفاده از حروف بزرگ و کوچک حداقل هشت کاراکتر طول دهید و برای اندازه گیری خوب یک عدد یا یک 

 .کاراکتر ویژه )#$٪ و غیره( وارد کنید

 

 Dropbox تواند همچنان بهتوجه داشته باشید که حتی پس از تغییر رمز عبور، هر جلسه، دستگاه و برنامه موجود می

ها و مرورگرها خارج شوید یا دسترسی به آن دستگاهشما دسترسی داشته باشد. بنابراین برای شروع مجدد باید از آن 

 .ها را لغو کنیدبرنامه

 ایتأیید هویت دو مرحله

احراز هویت  در چشم انداز تهدیدات امروزه اجباری است. این الیه امنیتی اضافی که به عنوان  ایتأیید هویت دو مرحله

شود، تقریباً برای هر سرویس آنالین موجود بسیار مهم است. حتما آن را روشن کرده نیز شناخته می )FA) 2دو عاملی

 .توانید به آن دسترسی داشته باشید )ترجیحاً شماره اصلی خود( استفاده کنیدو از شماره تلفنی که در حال حاضر می
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 کدهای پشتیبان و کلیدهای امنیتی

دهد، مانند ای را برای مسدود کردن حساب شما ارائه میهای پیشرفتهگزینه Dropbox ماژول تنظیمات امنیتی در

لفن خود دسترسی داشته باشید، یا نیاز به کلید فیزیکی برای ورود توانید به تاستفاده از کدهای امنیتی در مواقعی که نمی

 .به سیستم

 

قاعده کلی، شما بررسی کنید. به عنوان یک  Dropbox اید، حتماً از ایمن سازیاگر مدتی است این کار را انجام نداده

دهد، همین کار را انجام دهید و مطمئن شوید که اگر قبالً این باید برای هر سرویسی که ابزار بررسی امنیت را ارائه می

ای بیش از این که زیبا باشد یا رمز ای را روشن کنید. تأیید هویت دو مرحلهاید، تأیید هویت دو مرحلهکار را نکرده

 .شما دور نگه دارد Dropbox می تواند چشم های کنجکاو را از  طر دور نگه دارد،عبور شما به نوعی از خ

  Bitdefenderمنبع

 .تماس بگیرید 09224971053 خود با این شماره انتخاب آنتی ویروس مناسب جهت

 .خودتان به اشتراک بگذارید اجتماعی مارو در شبکه های
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