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بـه  رایانـه،  کاربـرد  زمینه  هـای  افزایـش  بـا  امـروزه 
به طـوری  شـده  افـزوده  نیـز  آن  کاربـران  تعـداد 
و  محقـق  دانشـجو،  دانش آمـوز،  هـر  تقریبـا  کـه 
پژوهشـگری را بـه اسـتفاده از آن ناچـار کـرده اسـت. 
در کنـار ایـن موضـوع اگـر سـایر زمینه  هـای کاربـرد 
سـرگرمی  ها،  و  بازی  هـا  جملـه  از  اینترنـت  و  رایانـه 
وب گـردی و... را نیـز مـورد توجه قرار دهیـم می توان 
نتیجـه گرفـت کـه به نوعـی تمامـی افراد در هر سـن 
و جایگاهـی بـه نوعـی به اسـتفاده از رایانـه و اینترنت 
تمایـل پیـدا کرده انـد و اهـداف خـود را در اسـتفاده از 
آن دنبـال می کننـد. ایـن موضوع سـبب شـده اسـت 
تـا بسـیاری از افراد دارای رایانه  های شـخصی باشـند 
امـا بسـیاری دیگـر به طـور مشـترک از یک سیسـتم 
مـورد  رایانـه  بـودن  مشـترک  می کننـد.  اسـتفاده 
اسـتفاده چنـد کاربر در یک خانـواده چندان نامناسـب 
بـه  مشـترک  اسـتفاده  ایـن  کـه  زمانـی  امـا  نیسـت 
جمع  هـای دیگری همچون دوسـتان و همـکاران نیز 
کشـیده می شـود دیگـر نمی تـوان بـه سـادگی درباره 
آن سـخن گفـت. بـه عنـوان مثـال زمانی کـه در یک 
خوابـگاه دانشـجویی تعـدادی از دانشـجو یان به طـور 
مشـترک از یـک نوت بـوک اسـتفاده می کننـد، بدون 
تردیـد ایـن اسـتفاده همگانی بـه رعایت برخـی نکات 
و  رایانـه  مجـازی  فضـای  در  کـه  دارد  نیـاز  امنیتـی 

اینترنـت بایـد بـه آن توجـه کرد.

اطمینان به همه خوب نیست
معمـوال در ایـن مـوارد هـر یـک از کاربرانـی کـه از 
یـا  و  درایـو  می کنـد،  اسـتفاده  مشـترک  رایانـه  آن 
پوشـه مخصوصـی را بـا نـام خـود در آن رایانـه ایجـاد 
می کننـد تـا اطاعـات شـخصی خـود را در آن محـل 
ذخیره  سـازی کننـد. اطاعاتـی کـه گاه در میـان آن  ها 

نیـز  شـخصی  کامـا  مطالـب  و  خانوادگـی  تصاویـر 
وجـود دارد. تجربـه سـال  های اخیـر نشـان داده اسـت 
و  آبـرو  بـه  تعدی  هـا  و  افشـاگری  ها  از  بسـیاری  کـه 
جایـگاه اجتماعـی افـراد با افشـای اطاعـات و تصاویر 
خصوصـی آن  هـا همـراه بـوده اسـت. منتشـر شـدن 
تصاویر خصوصی افراد و شـخصیت  های شـناخته شده 
کـه در سـال  های اخیـر بـه دفعات تکرار شـده اسـت از 
جملـه ایـن مـوارد اسـت کـه همه مـا بـه خوبی بـا آن 
آشـنایی داریـم امـا شـاید تـا به حـال بـه دقت بـه این 
موضـوع نـگاه نکرده ایـم کـه چگونـه می تـوان از بروز 
چنین مشـکاتی جلوگیری کـرد. تردیدی وجـود ندارد 
کـه ممکن اسـت چنیـن مشـکاتی بـرای  هـر فردی 
اتفـاق بیفتد. ایـن امکان وجـود دارد کـه روزی تصاویر 
مجـازی  فضـای  در  نیـز  شـما  خانوادگـی  و  شـخصی 
خبرسـاز شـود و آن زمان دیگـر فرصتی بـرای توجه به 
نـکات امنیتـی وجـود نـدارد و شـما فرصت را از دسـت 
داده ایـد اما می تـوان با رعایـت برخی ضوابـط و اصول 

اولیـه از بـروز چنیـن مسـائلی جلوگیـری کرد.

یک رایانه و چند کاربر
روی  صـورت  دو  بـه  اتفاق  هـا  گونـه  ایـن  معمـوال 
می دهـد. حالـت اول ایـن اسـت کـه بـه عنـوان مثـال 
بـا  کـه  را  دیگـران  شـخصی  تصاویـر  مختلـف  افـراد 
اسـتفاده از تلفـن همـراه گرفتـه شـده اسـت در اختیـار 
سـایر افـراد قـرار می دهنـد و این موضـوع زمینـه بروز 
بتـوان  شـاید  می کنـد.  فراهـم  را  بعـدی  مشـکات 
این گونـه عنـوان کرد کـه در چنین شـرایطی نمی توان 
توصیه  هـای امنیتـی نرم افـزاری خاصـی را مطرح کرد 
و بیشـتر توصیه  هـا بـه توصیه هـای اخاقـی و رفتاری 
بر می گـردد کـه بار هـا و بار هـا توسـط کارشناسـان و 
متخصصـان و البتـه پلیس «فتا» گوشـزد شـده اسـت. 

معمـوال در ایـن شـرایط افـراد از انجام ایـن کار آگاهی 
کامـل دارنـد. به عنـوان مثال دربـاره گرفتـن عکس با 
تلفن همـراه در اغلـب مـوارد شـما بـه انجـام ایـن کار 
آگاهـی داریـد و می دانیـد کـه افـرادی در حـال تهیـه 
و  اراده  بـا  می توانیـد  بنابرایـن  هسـتند  تصاویـر  ایـن 
خواسـت خـود از انجـام آن جلوگیـری کنیـد امـا وقتی 
شـما چنیـن مـواردی را رعایـت کنیـد و بـا ایـن وجود 
رایانـه  روی  از  شـما  شـخصی  تصاویـر  و  اطاعـات 
شـخصی شـما برداشته شـده و مورد سوء اسـتفاده قرار 

بگیـرد شـرایط کمـی متفـاوت می شـود.
معمـوال ایـن اتفـاق زمانـی می افتد کـه افـراد مختلف 
از یـک رایانـه مشـترک اسـتفاده می کننـد و یـا برخی 
افـراد از بی توجهـی کاربـران بـه نـکات امنیتـی اولیـه 
در اسـتفاده از رایانه سـوء اسـتفاده کرده و مشکاتی را 
بـرای آن  هـا به وجـود می آورنـد. این درحالی اسـت که 
می تـوان بـا رعایت ایـن نکات از بـروز بسـیاری از این 

مشـکات جلوگیـری کرد.

اطالعات شخصی، رمز های شخصی
در  کـه  نکتـه ای  مهم تریـن  و  اولیـن  تردیـد  بـدون 
اسـتفاده مشـترک از یـک رایانـه بایـد بـه آن توجـه 
عبـور  رمز هـای  و  نام  هـا  از  اسـتفاده  باشـید  داشـته 
کاربری اسـت کـه رایانـه شـما را از سوء اسـتفاده  های 
احتمالـی مصـون نگاه مـی دارد. انجـام ایـن کار باعث 
رایانـه  از  اسـتفاده  اجـازه  کـه  افـرادی  تـا  می شـود 
شـخصی شـما را ندارند نتوانند بدون هماهنگی شـما از 
آن اسـتفاده کننـد امـا زمانی کـه این هماهنگـی انجام 
شـود نیـز مشـکاتی پیـش روی شـما وجـود خواهـد 
داشـت. زیـرا زمینـه دسترسـی این افـراد بـه اطاعات 
ذخیره  سـازی شـده شـما در تمامی درایو ها و پوشـه  ها 

باشـد. مشکل سـاز  می توانـد  کـه  می شـود  فراهـم 

 از وضعیت فعلی راضی نیستید؟ 
به گذشته بازگردید! پس 

تمـام نسـخه های وینـدوز بـه System Restore مجهزنـد. ایـن قابلیـت در وینـدوز به 
طـور خـودکار تمامـی فایل های اجرایـی و DLL های حذف شـده، کلید های رجیسـتری 
تغییـر داده شـده، برنامه هـای حـذف شـده و درایور هـای قدیمـی را حفـظ می کنـد تـا 
در صورتـی کـه شـما از شـرایط جدیـد رایانه خود راضـی نبودید، آن را به شـکل سـابق 
بازگردانیـد امـا در بسـیاری از اوقات ایـن قابلیت هیچ گاه بـه کار کاربـران نمی آید. حتی 
حرفه ای هـا نیـز کـه از ایـن قابلیت اطاع کامـل دارند، چنـدان آن را بـه کار نمی گیرند. 
پس می توانیـد بـه میـل خودتـان بـا محـدود کـردن ایـن قابلیـت در وینـدوز هفـت، از 

اشـغال فضـا به وسـیله این ویژگـی جلوگیـری کنید.
بـرای ایـن کار روی My Computer راسـت کلیـک کـرده و گزینـه Properties را 
برگزینیـد و بـا عبـور از مسـیر System Protection > Configure پنجـره جدیـد را 
بـاز کنیـد. در ایـن پنجـره می توانیـد حداکثر حجمـی کـه بـرای System Restore در 
نظـر داریـد معیـن کنیـد. کاهـش ایـن حجـم بـه ایـن معنی اسـت که شـما چنـدان از 
قابلیـت System Restore بهـره نمی گیریـد و از همیـن رو فضـای کمـی بـرای آن در 
نظـر گرفته ایـد. از ایـن به بعد وینـدوز سـریع تر از گذشـته Restore Point های قدیمی 
را حـذف می کنـد و فایل هـای کمتـری را ذخیـری می کنـد. البتـه می توانید ایـن فضا را 
نیـز افزایـش دهیـد که بـه معنای ذخیـره طوالنی مـدت و البتـه دقیق تغییـرات حاصل 

در رایانه اسـت.
در صورتـی که بـه طور کلـی از System Restore اسـتفاده نمی کنیـد می توانید گزینه 
Only restore previous versions of files را انتخـاب کنیـد. در ایـن صورت ویندوز 

دیگـر کلید هـای رجیسـتری را ذخیـره نمی کنـد که بـه صرفه جویـی قابـل توجهی در 
هارددیسـک رایانـه منتهـی خواهد شـد امـا اگر ایـن کار را انجـام می دهید، ریسـک آن 
 System Restore .را بـه میـل خـود پذیرفته ایـد و مـا ایـن کار را توصیـه نمی کنیـم
نرم افـزاری،  صدمـات  می توانـد  امـا  بازگردانـد  را  شـده  حـذف  فایل هـای  نمی توانـد 

درایـوری و حتـی برخـی از حمـات ویروسـی را بی اثـر کند.
خـوب اسـت بدانید ایـن فضای اختصـاص یافته، بـه صورت پویا توسـط سیسـتم عامل 
مدیریـت می شـود و در صورتـی کـه حجـم درایو هـا را بـه طـور بی رویـه ای پـر کـرده 
باشـید، ایـن حجـم بـه طـور خـودکار کاهـش می یابـد و گاهـی ممکن اسـت بـه صفر 
برسـد. در ایـن صـورت در هنـگام نیـاز ناگهانـی بـه System Restore در می یابید که 
هیچ پشـتیبانی تهیه نشـده اسـت، پس سـعی کنید همیشـه حجمی برای ایـن کار باقی 

بگذارید.

ترفندویندوز

ایمنی حرف اول را می زند
آشنایی با گزینه های امنیتی برای حفظ حریم شخصی


