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کامپیوترهای  کاربران  بیشتر  که  معضاتی  از  یکی 
شخصی با آن مواجه هستند این است که دائما با پیغام�
های آپدیت برنامه های مختلف روی سیستم خود مواجه 
می شوند و تنها واکنشی که به این پیغام ها نشان می 
انداختن  گوش  پشت  و  ها  نوتیفیکیشن  بستن  دهند، 
آپدیت برنامه هاست. به احتمال بسیار زیاد، روی سیستم 
شما هم تعداد زیادی برنامه وجود دارد که نیاز به به روز 
رسانی دارند و شما دائما این کار را عقب می اندازید و 
حوصله ندارید که این برنامه ها را آپدیت کنید. اگر جزو 
این دسته از کاربران هستید باید به شما بگوییم که یک 
نرم افزار بسیار کاربردی و مفید برای این کار وجود دارد. 
این برنامه FileHippo App Manager نام دارد و می 

تواند مدیریت آپدیت تمامی برنامه های سیستم شما را 
در دست بگیرد. به عنوان مثال ممکن است مدتی باشد 
که شما فراموش کرده باشید تا برنامه ای نظیر گوگل 
کروم خود را به روزرسانی کنید و از طرفی این برنامه 
هم به صورت خودکار این آپدیت را انجام نداده است. در 
بیشتر مواقع شما تنها زمانی که برنامه را اجرا می کنید، 
به خاطر می آورید که باید آن را به روز می کردید. بدون 
شک اگر بخواهید در همان لحظه به صورت دستی به 
آپدیت برنامه بپردازید، این کار از شما زمان بسیاری را 
خواهد گرفت و از طرف دیگر شما در همان لحظه به 
برنامه احتیاج دارید و قصد استفاده از آن را دارید. در چنین 
شرایطی بهترین کار همین است که برنامه FileHippo را 
نصب کنید. این برنامه به صورت خودکار اجرا شده و تعداد 
آپدیت های مورد نیاز را به شما اطاع خواهد داد. تنها 
کاری که شما باید انجام دهید این است که روی گزینه 
ای با نام Download & Run کلیک کرده و برنامه ای 
که مد نظرتان است را به روزرسانی کنید. البته ایرادی که 
به این برنامه وارد می شود این است که در این برنامه 
یک بخش کلی با نام Update all وجود ندارد و شما 
برای آپدیت کلی برنامه ها باید هر یک از برنامه ها را 
به صورت جداگانه به روز کنید. اگر این برنامه تشخیص 
دهد که آپدیت های نهایی منتشر شده مربوط به نسخه 
آزمایشی هستند در کنار آن یک پرچم قرمز رنگ قرار 
داده خواهد شد. در محیط برنامه در کنار هر گزینه آپدیت 

وجود   Display Option عنوان با  کشویی  منوی  یک 
خواهد داشت که می توانید با برداشتن تیک مربوط به 
برنامه  منو،  این  در   Include Beta Updates گزینه 
هایی که نمی خواهید آن ها را با آپدیت نسخه بتا، به 
روزرسانی کنید، مشخص نمایید. FileHippo  با بررسی 
از  شما، لیستی  شده بر روی سیستم  برنامه های نصب 
موارد به روز نشده را برای شما نمایش می دهد؛ اما ممکن 
است که این نرم افزار نتواند تعداد اندکی از برنامه ها را 
 App ،فرض پیش  صورت  به  دهد.  قرار  پوشش  تحت 
Manager طراحی شده تا همراه با کامپیوتر بوت شده 

و هر روز راس ساعت مشخصی مانند 9 صبح، کامپیوتر 
شما را به منظور به روزرسانی نرم افزار های آن، اسکن 
نماید. شاید از نظر شما اگر این برنامه به این شکل اجرا 
شود، کارایی الزم را ندارد یا ممکن است جزو آن دسته 
تعداد  امکان  حد  تا  دارند  دوست  که  باشید  کاربرانی  از 
برنامه های startup در کامپیوتر کم باشد و در عوض، 
اسکن کامپیوتر یک بار در هفته و به صورت دستی انجام 
زمان  در   App Manager که  نمی خواهید  اگر  شود. 
بوت اجرا شود، روی Settings که در سمت چپ پنجره 
مربوط به برنامه قرار گرفته، کلیک کنید. سپس در صفحه   
settings، گزینه  Background Scanning را انتخاب 

 Run FileHippo App Manager نمایید و تیک عبارت
when Windows starts را بردارید و کلید ok را بزنید.

http://filehippo.com/download_app_manager/

در  موجـود  خطـرات  بـه  توجـه  بـا  امنیـت  افزایـش 
فضـای مجـازی یکـی از مـواردی اسـت که همیشـه 
مـورد توجـه کاربـران اسـت. اگـر از سیسـتم عامـل 
وینـدوز روی کامپیوتـر خانگـی یـا لـپ تـاپ خـود 
در  ابزارهایـی  کـه  بدانیـد  بایـد  کنیـد  مـی  اسـتفاده 
وینـدوز وجـود دارد که به شـما امکان مدیریت سـطح 
بـاال روی سیسـتم را مـی دهـد. یکـی از ایـن ابزارها 
Local Security نـام دارد کـه شـما مـی توانیـد بـا 

اسـتفاده از آن یـک سـری محدودیت هـا و تنظیمات 
و کانفیـگ هـای خـاص را روی سیسـتم عامـل خود 
در هنـگام عملکـرد، اعمـال کنیـد. ممکن اسـت یک 
یـوزر در سیسـتم عامـل وینـدوز شـما، برای حسـاب 
کاربـری خـودش پسـورد انتخـاب کرده باشـد. شـما 
از طریـق تنظیمـات موجـود در این بخش مـی توانید 
بـرای فـردی کـه تمایـل بـه انتخـاب پسـورد بـرای 
اکانتـش دارد، محدودیـت هایـی را قـرار دهید. فرض 
کنیـد یک هکر تصمیم دارد وارد سیسـتم رایانه شـما 
شـود و بـا ایـن صفحـه password مواجه می شـود 
، در ایـن صـورت بسـیار طبیعـی و متـداول اسـت که 
هکـر پسـوردهای مختلفـی حـدس بزنـد و آن هـا را 
یکـی یکـی امتحان کند تـا بتواند وارد محیـط ویندوز 
شـما شـود و اطاعات شـما مـورد نفـوذ قـرار گیرد ، 
یکـی از امکانـات local security  ایـن اسـت کـه 
مـی توانیـد بـرای تعـداد دفعـات وارد نمودن پسـورد 
اشـتباه محدودیـت اعمـال نماییـد ، بدیـن معنـا کـه 
اگـر کاربـری 5 بـار رمـز عبـور را اشـتباه وارد کـرد ، 
یـوزر کاربـر بـاک شـود و مدت زمـان بـرای باک 
مانـدن آن یـوزر اعمال نماییـد ، به عنـوان مثال یک 
کانفیـگ ایـن چنینـی انجـام دهید کـه اگر رمـز عبور 
5 بـار توسـط کاربـر اشـتباه وارد شـد این یـوزر برای 

98۰ دقیقـه داخـل لیسـت بـاک قـرار بگیرد . 

 محدودیت در انتخاب تعداد 
کاراکترهای پسورد

شـما  بـه  نمونـه  عنـوان  بـه  کـه  مـواردی  از  یکـی 
آمـوزش مـی دهیم، قـرار دادن محدودیت بـرای تعداد 
کاراکترهـای پسـوردی اسـت که بـرای حسـاب های 
کاربـری انتخـاب می شـود. بـرای این کار الزم اسـت 
کـه ابتـدا به منوی اسـتارت وارد شـوید و سـپس روی 

گزینـه control panel کلیـک کنیـد. از میـان گزینـه 
کلیـک   administrative tools روی  موجـود  هـای 
 administrative tools کنیـد. پـس از ورود بـه پنـل
مطابـق تصویـر وارد قسـمتlocal security  شـوید 
. سـپس از پنجـره Local security policy بـر روی 

account policy  کلیـک نمـوده و پـس از آن بر روی

password policy   کلیـک نماییـد . در گام بعـدی 

 Minimum password length نیاز اسـت که گزینـه
را انتخـاب کنیـد و در نهایـت پـس از باز شـدن پنجره 
جدیـد مـی توانیـد مشـاهده کنیـد کـه بخشـی بـا نام 
characters وجـود دارد کـه در آن مـی توانید حداقل 

کاراکتـر مـورد نیـاز خـود را وارد کنیـد. معمـوال بـه 
طـور پیـش فـرض این عـدد 5 اسـت و مـی توانید آن 
را افزایـش دهیـد. بـدون شـک هـر چـه طول پسـورد 
طوالنـی تر باشـد، کار کسـی که می خواهـد آن را پیدا 

کند سـخت تـر خواهد شـد. 
تغییر بازه برای تعویض پسورد 

یکـی دیگـر از مـواردی که خوب اسـت بـه آن توجه 
داشـته باشـید ایـن اسـت کـه بایـد هـر چنـد وقـت 
یـک بـار پسـوردهای خـود را عـوض کنید. اسـتفاده 
از پسـورد ثابـت بـه مـدت طوالنی مـی توانـد از نظر 
امنیتـی شـما را بـا مشـکات بسـیاری مواجـه کنـد. 
 local security بـرای ایـن کار تـا همـان صفحـه
 maximum password گزینـه بـار  ایـن  و  بیاییـد 
age را انتخـاب کنیـد. بـه عنـوان مثـال اگر دوسـت 

داریـد کـه ماهـی یک بار پسـورد خود را عـوض کنید 

مـی توانیـد در فیلـد day در صفحـه ای کـه برایتـان 
باز شـده اسـت عـدد ۳۰ را وارد کـرده و در ادامه روی 

گزینـه apply کلیـک کنیـد. 

 اعمال محدودیت برای تعداد دفعات
 وارد کردن پسورد

شـما مـی توانید بـا اسـتفاده از گزینه هـای موجود در 
همیـن بخـش محدودیتـی بـرای تعـداد دفعـات وارد 
کـردن یک پسـورد اشـتباه قـرار دهید. بـرای این کار 
 account روی گزینـه account policies از بخـش
بـه  ورود  از  پـس  و  کنیـد  کلیـک   lockout policy

پنجـره local security policy  مـی بینیـد کـه سـه 
فایـل قابـل ویرایش برای شـما وجود خواهد داشـت. 
گزینـه account lockout duration  : ایـن گزینـه بـه 
  N وینـدوز اجـازه مـی دهـد کـه پـس از گذشـت User

دقیقه از زمان ورود پسـورد اشـتباه و باک شـدن وی ، 
password صحیح خود را وارد کند و وارد ویندوز شود .

اصلـی   :   account lockout thereshold گزینـه 
تریـن گزینـه مـی باشـد و پـس از بـاز کـردن پنجره 
مربـوط بـه این فایـل مـی توانید تعـداد مرتبـه هایی 
کـه کاربـر می تواند پسـورد خود را اشـتباه وارد کند و 

بـاک نشـود را وارد کنید.
 reset account lockout counter after گزینــه
ــس  ــر پ ــه کارب ــد ک ــی کن ــن م ــه تعیی ــن گزین : ای
ــه  ــرای چ ــتباه ب ــه پســورد اش ــردن ۳ مرتب از وارد ک

ــود . ــاک ش ــدت ب م

مبتدیان

پرسشازشماپاسخازما

باال بردن امنیت در ویندوز

Local Security افزایش امنیت در محیط ویندوز با استفاده از

برای آپدیت برنامه ها تنبلی نکنید
 گلسـا ماهیـان

 سالم بایت، اگر امکان دارد آموزش دهید که چگونه در مجموعه نرم 
افزارهای آفیس می توان یک فایل را با دیگران به اشتراک گذاشت؟

ایـن  دارد.  گروهـی  کار  بـه  زیـادی  تمرکـز   ۲۰۱۶ آفیـس  نسـخه  خوشـبختانه 
موضـوع بدیـن معناسـت کـه بیـش از پیـش نسـخه  دسـکتاپ آفیـس بـه فضـای 

ابـری وابسـته شـده اسـت.
 پیـش از آن کـه بتوانیـد بـا دیگـر همکاران تـان در یـک محیـط زنـده بـر روی 
یـک فایـل کار کنیـد، الزم اسـت نحـوه  ذخیـره  فایـل و به اشـتراک گذاری آن را 
فـرا بگیریـد. ایـن کار بـه وسـیله  OneDrvie و آفیس ۲۰۱۶ آسـان شـده اسـت.

برای این کار:
ابتـدا در محیـط اپلیکیشـن آفیـس مـورد نظـر خـود (نظیـر Word یـا Excel) به 
ایجـاد فایـل یـا بـاز نمـودن فایلی کـه قصـد به اشـتراک گذاری آن را داریـد اقدام 

. کنید
سـپس در گوشـه  باالی سـمت راسـت پنجره، بـر روی دکمـه  Share کلیک کنید 
(دقـت کنیـد پیـش از ایـن کار بایسـتی با حسـاب کاربـری مایکروسـافت خود در 

محیـط برنامه ورود کرده باشـید).
 اکنـون  بـر روی دکمـه  Save to cloud کلیـک کنیـد. بـا ایـن کار بـه محیـط 
Save as برنامـه راهـی خواهیـد شـد. در این صفحـه ابتدا محیـط OneDrive و 

سـپس محـل ذخیره  فایل و نـام آن را انتخـاب کنید. در محیـط Share می توانید 
در قسـمت Invite people اقـدام بـه دعـوت افراد جهـت به اشـتراک گذاری فایل 
بـا آن هـا کنیـد. ایـن کار از طریق وارد نمـودن آدرس ایمیل یا اسـتفاده از لیسـت 
تمـاس امکان پذیـر اسـت. شـما همچنیـن می توانیـد مجوزهـای دسترسـی جهت 

مشـاهده یـا ویرایـش فایـل را نیز تغییـر دهید.
 در نهایـت پیـام یـا یادداشـتی کـه می خواهیـد دیگـر افـراد بـه هنگام دسترسـی 
بـه فایـل مشـاهده کننـد را در صـورت تمایـل وارد نمـوده و روی Share کلیـک 
کنیـد. همچنیـن در صورتـی کـه مایل نیسـتید از این مکانیسـم به اشـتراک گذاری 
اسـتفاده کنیـد کافـی اسـت روی Get a sharing link  کلیـک کنیـد تـا لینکـی 
جهـت مشـاهده و اصـاح فایـل دریافت کنیـد. در نهایـت می توانید ایـن لینک را 

از طریـق ایمیـل یـا پیـام متنـی بـرای دیگر افـراد ارسـال کنید.

  سالم بایت، من می خواهم تمام ایمیل های موجود در جیمیلم را به نرم 
افزار اوت لوک منتقل کنم و کال مدیریت ایمیل هایم را از طریق این نرم 

افزار انجام دهم. امکان دارد برای شروع اولیه کمی کمک کنید؟
• خوشـبختانه سـرویس پسـت الکترونیکـی Outlook بـه تازگـی قابلیـت انتقـال 

مسـتقیم ایمیل هـا و مخاطبـان موجـود در حسـاب کاربـری کاربـران Gmail را 
فراهـم کـرده اسـت. پیـش از ایـن بـرای انجـام ایـن عمـل می بایسـت راه هـای 
وقت گیـری در هـر دو سـرویس اعمـال می شـد کـه بـه وسـیله  ایـن قابلیـت، این 
امـر بسـیار آسـان تر شـده اسـت. در ادامـه نحـوه  انجـام ایـن کار را بـرای شـما 

می دهیـم. شـرح 
منظور: بدین 

پـس از ورود بـه حسـاب کاربـری خـود در Outlook، بـر روی چرخ دنـده  سـمت 
راسـت باالی صفحه کلیک کنید و سـپس More mail settings را انتخاب کنید.
 Import email روی  بـر   Managing your account قسـمت  در  اکنـون  

کنیـد. کلیـک   accounts

سـپس گزینه ی Google را انتخاب کنید.
کـه  می شـوید  هدایـت  صفحـه ای  بـه  کنیـد  کلیـک   Start روی  بـر  اگـر  حـال 
می بایسـت نـام کاربـری و رمز عبور حسـاب Gmail خـود را وارد کنید تـا عملیات 

گیرد. انجـام  انتقـال 

  سالم بایت، آیا راهی وجود دارد که نرم افزارهای کاربردی موجود در 
ویندوز را به نرم افزارهای دیگری اضافه کنیم؟ به عنوان مثال من در زمان 
تنظیم سند و انجام کارهایی که با استفاده از اکسل انجام می دهم، نیاز دارم 
که دائما ماشین حساب دم دستم داشته باشم. آیا راهی برای این کار وجود 

دارد که بتوان به اکسل ماشین حساب را اضافه کرد؟
بلـه اگـر شـما در هنـگام کار بـا نرم افـزار Excel بـه دفعـات از ماشـین حسـاب 
وینـدوز اسـتفاده می کنیـد شـاید ترجیح بدهیـد گزینه ای برای دسترسـی سـریع تر 
و راحت تـر بـه ماشـین حسـاب در منـوی Excel وجـود داشـته باشـد. در ادامـه 
 Excel نحـوه ی اضافـه کردن ماشـین حسـاب وینـدوز به منوی دسترسـی سـریع

را بـرای شـما شـرح می دهیـم.
منظور: بدین 

در قسـمت بـاالی Excel، بـر روی فلـش کنار دکمه هـای Redo و Undo کلیک 
کـرده  و More Commands را انتخـاب کنید.

 Commands Not in گزینـه Choose commands from از منـوی کشـویی
the Ribbon را انتخـاب کنیـد.

حـال در کادر زیـر آن بـه دنبـال گزینـه  Calculator بگردیـد و پـس از انتخـاب 
آن، Add را بزنیـد.

بر روی OK کلیک کنید.
 Excel اکنـون مشـاهده می کنیـد کـه دکمـه ماشـین حسـاب بـه منـوی بـاالی

اسـت. شـده  اضافه 
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