
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Scientific   علمی

  
  علی گاظمی: فرستنده

٠٣/٠٣/١١  
  

  )٢( مھم اري بسیتيشدار امنوھ
   بوکسي کاربران فیبرا

  
    
  

  : بوک نوشتمسي فی ھاشنيکي اپلی در مورد دسترسیحاتي توضشي روز پچند
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  : به آن دقت کرديد بای وجود دارد که منيشي مھم تر از موضوع پاري بسی انکته

رده باشد یکي ی ولد؛ي کرده باشتي را رعایتيباشد و موارد امن است شما حواستان بوده ممکن تباه ک تانتان اش  از دوس

 داي پی شما دسترسی آن دوستتان، به اطالعات خصوصقي از طرشنيکي داده باشد و آن اپلجواب شنيکي اپلکيو به 

  .کند

   موضوع را گرفت؟ني ای جلودي چطور باحاال

  

  :دي بروري زري مسبه

  ی بوک، روسيف صفحه ی باالدر

Account  

  نهي گزیسپس رو.  آن باز شودی تا منودي کنکيکل

Privacy Settings  

   بخشريدر صفحه باز شده، ز. دي کنکيکل

Apps and Websites،  

  یرو

Edit your settings  
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  .دي کنکيکل

  

  نهي مقابل گزحال

Info accessible through your friends  

   دکمهیرو

Edit Settings  

  .دي کنکيکل

  

اتستيل وارد و اطالع ده، م از ش شان می ب ه از طری را ن د ک تانتان مقي دھ د در اختی دوس ا و شنيکي اپلاري توان  ھ

  .ردي قرار گگرانيد

  .دي کنرهي را ذخماتي و تنظدي ھا را بردارکي کنم ھمه تی مهيتوص

  . کندداي پی دوستانتان به اطالعات شما دسترسقي تواند از طری نمی کسگري کار دني ابا

  

رار دھگراني داري متن را در اختني اد،ي قائل ھستتي خودتان و دوستانتان اھمتي امنی برااگر ام نو. دي ق م سندهين  مھ

رااي و دي صفحه خودتان انتشار دھاي و در وبالگتان دي کنیآن را کپ. ستين تانتان ای ب اال ارزش . دي کنليمي دوس احتم

  : دي را ھم فراموش نکننيشيھشدار پ. دي کنصرفع زمان  موضوني ای برای اقهيدارد اگر چند دق
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 داري و پادي باشروزيپ  

  


