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ترفندویندوز

ویندوز ۱۰ به صورت خودکار کلیه به روز رسانی های ویندوز را کنترل کرده و تمامی آپدیت 
هایی که در دسترس هستند را نصب می کند، عده ای از کاربران با توجه به محدودیت 
هایی که در زمینه سرعت و مشکات حجمی بودن اینترنت در کشور ما وجود دارد، دوست 
ندارند که این آپدیت ها به صورت خودکار انجام گیرند. در صورتی که تمایل دارید آن ها را 
غیر فعال کنید، می توانید از ترفندی که به شما آموزش می دهیم، استفاده کنید.در صورتی 
که در ویندوز ۱۰، یک کانکشن اتصال به اینترنت را در وضعیت metered قرار دهید، 
ویندوز از دانلود آپدیت ها به هنگام اتصال به این کانکشن، پرهیز می  کند. ویندوز ۱۰ به 
طور خودکار برخی کانکشن ها (همانند اتصال داده موبایلی) را در وضعیت metered قرار 
 metered می دهد. اما شما نیز می توانید کانکشن های دلخواه خودتان با تغییر وضعیت به
در حالت محدود قرار دهید. مادامی که وضعیت این اتصال در حالت محدود قرار دارد، 
آپدیت های ویندوز دانلود نمی شوند. همچنین پس از قطع اتصال و اتصال مجدد، وضعیت 
حالت  از  مجدد  را  آن  خودتان  که  آن  مگر  می ماند،  باقی   metered حالت در  کانکشن 
metered بیرون آورید. در نتیجه در صورتی که از یک اینترنت با ترافیک محدود بهره 

می برید پیشنهاد می شود وضعیت metered را بر روی آن فعال نمایید. شما می توانید 
در ساعات آخر شب که معمواًل دانلود در حالت رایگان قرار دارد، وضعیت metered را 
از روی کانکشن غیرفعال کنید تا آپدیت  ها صورت گیرد. برای این کار، ابتدا به کانکشن 
اینترنت مورد نظر خود در ویندوز متصل شوید.سپس اپلیکیشن Settings را اجرا نمایید.
 Advanced رفته و در زیر لیست شبکه های وای فای، روی Network & Internet به
options کلیک کنید.اکنون گزینه  Set as metered connection را بر روی On تنظیم 

کنید.همان طور که اشاره شد، این گزینه تنها اتصال کنونی اینترنت شما را تحت تأثیر 
قرار می دهد و ویندوز این تنظیم را جداگانه برای هر اتصال، به خاطر می سپرد.پس از 
فعال کردن این گزینه، در صورتی که به Windows Update مراجعه کنید خواهید دید 
که ویندوز، کانکشن کنونی شما را یک اتصال محدود در نظر گرفته است و از آپدیت 
خودکار جلوگیری می  کند. اما کماکان دکمه  Download جهت دانلود آپدیت ها با صاحدید 
شما وجود دارد. البته این روش تنها یکی از روش هایی است که شما می توانید از آن 
برای غیر فعال کردن آپدیت های خودکار ویندوز ۱۰ استفاده کنید. روش های دیگری 
 Group Policy هم از جمله روش رجیستری و غیر فعال کردن آپدیت خودکار از طریق
آن   home نسخه جز  به  ویندوز ۱۰  های  نسخه  تمامی  در  روش  این  که  دارند  وجود 
وجود دارد. در صورتی که روش آموزش داده برای شما کاربردی نبود و دوست داشتید 
از دو روش دیگر استفاده کنید، کافی است که یک جست و جوی ساده در گوگل انجام 
دهید تا کلیه روش های موجود به صورت مرحله به مرحله برای شما نمایش داده شود.

غیر فعال کردن آپدیت خودکار ویندوز 10

رمز عبور، دروازه ورود به اطالعات شما
آموزش نکاتی برای انتخاب یک پسورد ایمن تر

شما هر روز اطاعات بسیاری را به صورت دیجیتالی تولید 
می کنید و آن ها را در محیط هایی مانند هارد لپ تاپ 
خود یا فضاهای ابری که در اختیار دارید نظیر ایمیل تان یا 
فضاهای ذخیره سازی دیگری چون گوگل درایو یا دراپ 
باکس ذخیره می کنید. برخی از این اطاعات برای شما 
اهمیت بسیار زیادی دارند به گونه ای که اگر دست فرد 
دیگری به آن ها برسد احساس خطر می کنید. گذشته 
روند،  می  شمار  به  معمولی  اطاعات  که  موارد  این  از 
اطاعاتی نظیر داده های مربوط به حساب های مالی و 
بانکی شما هم اهمیت بسیاری دارند زیرا امنیت شما را از 
نظر مالی هم به خطر خواهند انداخت. به هر حال توجه 
به رمزهایی که برای اکانت های مختلف خود انتخاب می 
کنیم موضوعی است که به آسانی نمی توان از کنار آن 
گذشت. وقتی یک هکر تصمیم می گیرد حساب کاربری 
شما را هک کند، به مواردی توجه خواهد کرد که شما هم 
در هنگام انتخاب یک رمز عبور به آن ها فکر می کنید. 
مواردی مانند کوتاه بودن، آسان بودن رمز عبور برای به 
خاطر سپردن، انتخاب مواردی نظیر تاریخ تولد، شماره 
شناسنامه و ... برای رمز عبور. تمام این موارد ممکن است 
که کار شما را ساده تر کند و راحت تر بتوانید رمزهای عبور 
خود را به خاطر بسپارید اما از طرف دیگر باعث می شوند 
تا شما از نظر امنیتی، بسیار متزلزل بوده و اطاعات خود 
را به سادگی در معرض حمله هکرها قرار دهید. به همین 
خاطر در بخش امنیت این هفته به شما آموزش خواهیم 
داد که در هنگام انتخاب یک رمز عبور به چه نکاتی باید 
توجه بیشتری نشان دهید تا رمز عبور شما مناسب باشد. 

هر چه طوالنی تر، بهتر
برای مدتی، رمزهای عبوری با طول ۶ تا 8 کاراکتر کافی 
می کنند  توصیه  متخصصان  حاال  اما  می رسید؛  نظر  به 
که رمزهای عبوری به طول حداقل ۱۲ تا ۱۴ کاراکتر 

انتخاب کنیم تا بدین طریق اطمینان حاصل شود که رمز 
ما امنیت بیشتری دارد. هرچه تعداد کاراکترهای رمز عبور 
بیشتر باشد، احتمال کرک شدن آن کمتر و کمتر خواهد 
شد. هرچه تعداد کاراکترهای رمز عبور کمتر باشد، حدس 
زدن آن آسان تر خواهد بود؛ بخصوص برای هکرهایی 
که تکنولوژی های الزم را برای انجام این کار دارند. اما 
استفاده  پیچیده  و  طوالنی  پسوردهای  از  که  هنگامی 
احتماال  تکنولوژی ها،  همان  با  هکر  همان  می کنید، 
نمی تواند رمزتان را حدس بزند و او نیز باید از فناوری هایی 

پیشرفته تر بهره ببرد.

جمله بهتر از کلمه است
بسیاری از متخصصان می گویند اگر در انتخاب رمزهای 
عبور خود به جای استفاده از کلمات از جمات بهره ببریم؛ 
باعث خواهد شد تا امنیت آن افزایش یابد و درواقع در 
 Ali .کرده ایم انتخاب  را  پیچیده  پسورد  یک  حالت  این 
Kasztan  مؤسس و مدیرعامل شرکت هوص سایبری 

Sixgill می گوید:

در  �که  را  خود  موردعاقه  نقل قول های  و  جمات 
کتاب ها و فیلم های مختلف شنیده اید و می توان آن ها را 
به راحتی به خاطر سپرد� با یکسری از کاراکترهای دیگر 
ترکیب کنید تا به این طریق بتوانید بهترین و قوی ترین 

پسوردهای ممکن را تولید کنید.
به عنوان مثال عبارت 

ummertimeandthelivingiseasy بهتر از 

summer1 است.

و  کوچک  و  بزرگ  حروف  اعداد،  است  بهتر   

تا  ببرید  بکار  جمات  کنار  در  را  مختلف  کاراکترهای 
یک  طریق  بدین  شوند.  پیچیده تر  عبورتان  رمزهای 
: باشد  عبارت  این  به  شبیه  چیزی  می تواند  خوب   رمز 

$summerT1meAndTheLivingIsEasy 

انتخاب  برای  خوب  بسیار  روش  یک  شد؛  گفته  آنچه 
پسوردهای امن و پیچیده است.

 بی توجهی به رمز ایمیل، 
بدترین کار است

هنگامی که صحبت در مورد امنیت رمز عبور به میان 
می آید؛ معموال مواردی از جمله رمز حساب های بانکی، 
کارت های اعتباری و دیگر اطاعات مهم و حساس به 
ذهن می رسند. اما رمز عبور ایمیل در این بین نادیده 
گرفته می شود. در حالی که دسترسی به ایمیل احتماال 
کاربری  حساب های  از  بسیاری  تا  شد  خواهد  باعث 
که  آنجا  از  شوند.  مواجه  شدن  هک  خطر  با  نیز  فرد 
معموال ایمیل یکی از مهم ترین گزینه ها برای بازیابی 
سعی  باید  است؛  کاربری  حساب های  سایر  عبور  رمز 
کنید تا آنجا که امکان دارد یک رمز عبور امن و قوی 
برای آن تعیین کنید. به عبارتی می توان ایمیل را راه 
دسترسی به بسیاری از اطاعات کاربر و نیز رمز عبور 
سایر حساب های کاربری وی دانست. به گفته  مایکل 
کایزر، مدیر اجرایی یکی از شرکت های امنیت سایبری؛ 
استفاده از سیستم های تعیین هویت چندمرحله ای باعث 
می شود تا یک الیه  محافظتی اضافه برای دسترسی به 
رمز عبور و ایمیل شما سد راه هکرها شود. هم اکنون 
از  بسیاری  در  چندمرحله ای  هویت  تعیین  سیستم 
ارائه  ایمیل  خدمات  ارائه دهنده  بزرگ  سرویس های 
می شود. بسیاری از کاربران به این مورد کاما بی توجه 
هستند و همین موضوع باعث می شود که ضرر کنند. در 
نهایت باید گفت که رمزهای عبور خود را جدی بگیرید 
و سعی کنید که برای هر کدام از حساب های کاربری 
خود یک رمز عبور جدا و امن و قوی تعیین کنید و تا 
چند  برای  یکسان  عبور  رمز  از  است  ممکن  که  جایی 

حساب کاربری خود استفاده نکنید.


