
 سایت ھا به صورت خودکار

کميته مھندسی رباتيک

 شما گرفته شاید وقت آن باشد که

 موتور جستجوگر
م عمليات مورد نياز شما

 اط,عات عضویت در ایميل
اینکه با ھک شدنو نگرانی از

و اط,عات کاربری ما  ھستيم لو رفته

. قابليت ھای فراوان استت پسورد با
ن مقاله قصد دارم ترکيب این نرم افزار با
 برای مث7 6گين شدن در ایميل کافی

ایميل مورد نظر خود URL سپس روی

و کليد و پسورد شما را وارد می کند ی
با توجه به قابليت ھای آن به تنھایی به

. سھولت استفاده از آن است

شدن در سا log in یک نرم افزار جھت

ط کميت.irnrec– باطبایی فرد محسن

ش و وقت زیادی از و بارھا انجام دادید  بارھا
!فکری کنيد

یاو یا از طریق لينک به صورت مستقيم
و کلمه عبور جھت انجام  درخواست نام کاربری

و کلمه عبور  دنبال نام کاربری
 کلمه عبور جدید در صورت پيدا نکردن اط
( کردن اط,عات کاربری در سایت مقصد

 ھای ما در سایت ھایی که عضو آنھا ھس
) قرار ميگيرد
SUBMIT یاENTER و  ...یا ورود

KEEPASSآشنا ھستيد که یک نرم افزار مدیریت
و در این  افزار از آموزش آن خود داری می کنم

نرم افزار3چون بعد از ترکيب این. آموزش بدم
. کنيد

Kی من"روی پوشه س" ایميل ھای کليک کنيد

و نام کاربری  آدرس ایميل شما را لود می کند
ا ب KeePassستفاده ازم به یاد آوری است که

س و این نرم افزار ھای جانبی جھت  مھمی دارد

 KeePass/KeeForm/FireFox مرتبط سازی

 اصلی این نرم افزار

و راه اندازی نصب

سيد: از کاری

کارھایی است که بارھا این

رفتن به سایتی خاص-1
شدن با درخواسمواجه-2
د-3 جستجو در ایميل به
درخواست عضویت یا-4
ک-5 و پيست تایپ یا کپی

ایميل جزئيات فعاليت
در دسترس نفوذگر قر

فشردن کليد با عنوان-6

ASSاحتما6 شما با نرم افزار
با توجه به معروفيت این نرم

KeeForm وFireFox  را آموز
دواست فقط کليک کني یک یا

KeePassمث7 داخل نرم افزار
!کليک کنيد

بعد نرم افزار آد! فقط ھمين
6زم. ورود را فشار می دھد

لحاظ افزایش امنيت نقش مھ

و مر آموزش نصب نرم افزارھا

  KeePassنصب-1
مراجعه به سایت اصل-



س نصب آن به شيوه عادی

K
 پ7گين

و سپسدانلو- د نرم افزار

KeeFormنصب پ,گين-2
مراجعه به سایت این-



Open File Location درProperties آیکون
سربرگ» keepass «propertiesی

 ion با استفاده از گزینه KeePass نرم افزار
روی کليک راست( یا در منوی استارتدسکتاپ
) Open File Location: انتھایی

 دانلود این پ7گين-

رفتن به آدرس نصب-
دسکتميانبر آن روی

shortcut «دکمه انتھ



ر دانلود از پوشه دانلود نرم افزار) KeeForm( دانلود شده

Kدر پوشهKeepass 

پ7گين دانلکپی کردن-

-Past کردنKeeform 



در» Add-onsگزینه» toolsمنوی(س
install و نصب کنيد )کليک کرده .

ن

مرورگر فایرفاکس add onاز قسمت این پ7گين
سپس با یافتن پ7گين روی دکه» Mozreplد

-Extract  کردن پ7گين

 MozReplنصب-3
و فعال سازی ای- نصب

کادر با6یی سرچ کنيد



فعال کردن این پ7گين- به صورت دائم به شکل زیر  Toolsن از



ت کسب اط7عات بيشتر

ی اتصال به این پ7گين مشخص شده با
ن  ظر را کپی کنيد کردید عبارت مورد

 FireFoxو  KeeFormجھت اتصال به
KeeForm و مشاھده شيوه دقيق نصب آن جھت

برای KeePass عبارت برای نسخه ھای مختلف
از این نرم افزار را نصب کردی2 احتما6 شما نسخه

 معرفی کنيم KeePassا به

جھ KeePassتنظيمات-4
 rmمراجعه به سایت-

در این صفحه یک عبا-
توجه به این که احتما

حال باید این عبارت را-



تب- و در  تيک می گذاریم Override all URLsبرای  Integrationدر بخش تنظيمات

در ضمن در این عبارت فایل اجرایی این. عبارت فوق را در جعبه متنی مقابل این عبارت وارد می کنيم-
به KeeFormFF.exeدرج شده لذا یا فایل KeeForm.exeنرم افزار  در KeeForm.exeرا و یا تغيير نام دھيد

 را مطابق شکل به نام فایل اضافه کنيدFبخش آدرس عبارت دو حرف 



را به سطح دسترسی  KeeFormدر صورت وجود مشکل در بخش تنظيمات اجرای نرم افزار: نکته
Administrator  تغيير دھيد 

و افزونه ھا  پایان نصب برنامه

و کلمه عبور حتما و حتما URLھنگام ثبت نام کاربری از URLسایت را نيز وارد کرده صفحه ای را وارد کنيد که در آن
و کلمه عبور سوال می شود  .شما نام کاربری

 کنيد DoubleClickسایت مورد نظر  URLحال برای استفاده از این قابليت ھا کافی است روی

.با نشان دادن آیکون سایت ھا سرعت عمل شما را کمی افزایش می دھد  Faviconھمچنين استفاده از ماژول



: این پ,گين ھا

صفحه ورود.ا در آن تایپ می کنيد
کليک کرده keepass آیتم مربوطه در

و پسورد خود حفظ بودن نام کاربری
: افزار

بدون keepass معمول استفاده از

ورود خود را passwordو username که
کليک می کنيد روی آیت usernameر کادر

ح! وارد شدید و دیگر نيازی به تایپ کردن
تصویری از آیتم ھای نرم افزا.ندارید

شيوه معمو

ساخت یک آیتم در نرم افزار
در. به سایت را لود می کنيد

و. را می زنيد ctrl+vو شما



.، کميته مھندسی رباتيک دانلود شده استnrec.irمقاله از سایت

فر: نویسنده  سيد محسن طباطبایی


