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ترفندویندوز

کدام شبکه اول وصل شود؟

وینـدوز بـه طـور خـودکار دسـتگاه شـما را بـه شبکه وایرلسـی کـه قبـاًل بـه آن وصـل 
شـده اید، متصـل می کنـد. اگر هم نزدیک چند شـبکه بی سـیم کـه قباًل بـه آن ها وصل 
شـده اید قرار بگیریـد، ویندوز از یک سیسـتم اولویت بنـدی برای انتخاب خودکار شـبکه 
وای-فـای اسـتفاده می کنـد. در وینـدوز 10 امـکان ویرایـش ایـن لیسـت اولویت بنـدی 
از طریـق رابـط گرافیکـی وینـدوز وجـود نـدارد و بـرای ایـن کار بایسـتی از خـط فرمان 
کمـک بگیریـد. در این هفته بـه نحوه انجـام این کار می پردازیم. برای مشـاهده لیسـت 
شـبکه های بی سـیمی کـه قباًل بـه آن ها متصـل شـده اید و نحـوه اولویت بندی آن ها در 
 Network & کلیک کنید. سـپس به Settings بر روی Start وینـدوز 10، ابتـدا از منـوی

Internet > Wi-Fi > Manage Known Networks مراجعـه کنیـد.

در این صفحه لیسـت شبکه های ذخیره شـده را به ترتیب اولویت آن ها مشاهده می کنید 
امـا متأسـفانه امـکان ویرایـش اولویت بنـدی ایـن لیسـت در این صفحـه وجود نـدارد.
بـرای ویرایـش اولویت بنـدی اتصـال شـبکه های بی سـیم بایسـتی مراحل زیـر را طی 

یید: نما
 Command Prompt گزینـه  و  کـرده  راسـت کلیک   Start منـوی  بـر روی  ابتـدا 

کنیـد. انتخـاب  را   ((Admin

اکنون برای مشاهده لیست شبکه های ذخیره شده زیر را وارد کرده و Enter بزنید:
netsh wlan show profiles

خواهیـد دید که لیسـت شـبکه ها بـه ترتیب اولویـت آن ها از بـاال به پاییـن نمایش داده 
می شـوند. در نتیجـه نمایش داده شـده بایسـتی به دو مـورد توجه کنید: نام کارت شـبکه 
و نـام شـبکه ای کـه می خواهیـد ترتیـب اولویـت آن را تغییـر دهیـد. به عنـوان مثال در 

مثـال زیر نـام کارت شـبکه Wi-Fi و نام شـبکه مورد نظر Remora اسـت.
اکنـون دسـتور زیـر را بـا توجـه بـه این کـه بـه جـای wifi-name بایسـتی نام شـبکه 
وایرلـس، بـه جـای interface-name بایسـتی نـام کارت شـبکه و به جای # بایسـتی 

عـدد اولویت مـورد نظـر را جایگزیـن کنیـد وارد نمایید:
netsh wlan set profileorder name=«wifi-name» interface=«interface-

#=name» priority

به عنوان مثال، در مثال قبلی ما، دستور این گونه خواهد بود:
 netsh wlan set profileorder name=«Remora» interface=«Wi-Fi»

1=priority

بـا تایـپ مجدد دسـتور نمایش لیسـت شـبکه ها، می توانیـد چینش جدیـد اولویت بندی 
آن ها را مشـاهده کنید.

امنیت را به ویندوز خود بیاورید
رمز گذاری روی درایور های ویندوز

ــه طــور حتــم یکــی از مهم تریــن مــواردی کــه هــر  ب
ــزان  ــد، می ــته باش ــه داش ــه آن توج ــد ب ــری بای کارب
امنیــت سیســتمی اســت کــه بــا آن کار می کنــد. ابــزار 
از  کــه  همان طــور   BitLocker Drive Encryption

ــای  ــذاری روی درایو ه ــرای رمزگ ــت ب ــش پیداس نام
وینــدوز اســتفاده می شــود. جالــب اســت بدانیــد 
ــار در وینــدوز ویســتای  ــرای اولیــن ب ــزار ب کــه ایــن اب
ــبب  ــودن آن س ــق ب ــد و موف ــه ش ــافت ارائ مایکروس
ــدی  ــای بع ــافت آن را در ویندوز ه ــا مایکروس ــد ت ش
خــود نیــز ارائــه کنــد. اهمیــت ایــن موضــوع بــه خوبــی 
ــد  ــد می کنی ــز تایی ــما نی ــا ش ــت. قطع ــخص اس مش
کــه بســیاری از کاربــران، عالقــه فراوانــی بــه اســتفاده 
روی  قفل گــذاری  و  رمزگــذاری  نرم افزار هــای  از 
فایل هــا و درایو هــای سیســتم خــود دارنــد. ایــن 
ــه  ــاز ب ــل نی ــه دلی ــی ب ــد از جهت ــت می توان درخواس
حفــظ اطالعات شــخصی و خصوصــی کاربران باشــد و 
از جهتــی نیــز بــه دلیــل نیــاز بــه محرمانــه نگه داشــتن 
برخــی اطالعــات مطــرح شــود. برخــی کاربــران بــرای 
ــتفاده  ــی اس ــدف از نرم افزار های ــن ه ــه ای ــتیابی ب دس
ــد کــه توســط شــرکت های مختلــف طراحــی  می کنن
شــده اســت. البتــه مشــکلی کــه در ایــن زمینــه وجــود 
ــه در  ــت ک ــن نرم افزارهاس ــی از ای ــکاالت برخ دارد اش
ــتفاده کننده  ــران اس ــت کارب ــده اس ــبب ش ــواردی س م
ــت  ــل از دس ــور کام ــود را به ط ــات خ ــا اطالع از آن ه
بدهنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه کاربــران بــه ابــزار 
ــا  ــذاری روی درایو ه ــرای رمزگ ــافت ب ــژه مایکروس وی
ــر  ــری مطمئن ت ــزار دیگ ــر نرم اف ــد از ه ــه می توان ک

ــد. ــتفاده می کنن ــد و از آن اس ــاد کرده ان ــد، اعتم باش

چگونه کار می کند؟
ــدوز و  ــل وین ــرل پن ــه کنت ــه ب ــدام مراجع ــن اق اولی

ــت.  ــزار اس ــن اب ــه ای ــوط ب ــن مرب ــک روی آیک کلی
ــر  ــما ظاه ــمان ش ــل چش ــه ای در مقاب ــپس صفح س
امکانــات  از  اســتفاده  امــکان  کــه  شــد  خواهــد 
ــازد.  ــم می س ــما فراه ــرای ش ــده را ب ــی ش پیش بین
ــما،  ــای سیســتم ش ــالوه بر درایو ه ــن صفحــه ع در ای
حافظه هــای جانبــی شــامل حافظه هــای فلــش، 
ــراه و  ــن هم ــه تلف ــد حافظ ــی مانن ــای جانب حافظه ه
یــا هارددیســک های اکســترنال نیــز نمایــش داده 
ــا را  ــد آن ه ــکان می ده ــر ام ــه کارب ــه ب ــود ک می ش
ــس از  ــد پ ــه بای ــن مرحل ــد. در ای ــذاری کن ــز قفل گ نی
ــذاری، روی  ــرای قفل گ ــر ب ــورد نظ ــو م ــاب درای انتخ
گزینــه Turn On BitLocker کــه در مقابــل آن تعبیــه 
شــده اســت، کلیــک کنیــد. بــا انجــام ایــن کار پنجــره 
جدیــدی بــاز خواهد شــد. در اولین گام سیســتم از شــما 
می خواهــد تــا کلمــه عبــور مــورد نظــر خــود را بــرای 
تعییــن بــه عنــوان رمــز ورودی بــه ایــن درایــو انتخــاب 
کنیــد. بعــد از تایــپ کلمــه عبــور مــورد نظــر و تکــرار 
آن، روی گزینــه Next کلیــک کنیــد. حــال زمینــه ای 
ــادا  ــرای روز مب ــا کلمــه رمــزی را ب فراهــم می شــود ت
و بــرای زمــان مــورد نیــاز احتمالــی بــرای بازیابــی رمــز 
تعییــن شــده، ذخیــره کنیــد.در ایــن مرحلــه 3 راه حــل 
ــت اول  ــت. حال ــد داش ــرار خواه ــما ق ــش روی ش پی
ذخیره ســازی کلمــه بازیابــی روی حافظــه جانبــی 
ــه را  ــن کلم ــد ای ــکان می ده ــما ام ــه ش ــه ب ــت ک اس
ــی  ــای جانب ــایر حافظه ه ــا س ــش و ی ــه فل روی حافظ
ــه  ــن کلم ــد ای ــت دوم می توانی ــد. در حال ــره کنی ذخی
را در سیســتم خــود و در یکــی از درایو هــا ذخیــره 
کنیــد و حالــت ســوم نیــز امــکان تهیــه نســخه چاپــی 
از آن را بــه شــما می دهد.فرامــوش نکنیــد ایــن کلمــه 
ــی  ــژه ای اســت و در صورت ــی، دارای اهمیــت وی بازیاب
کــه رمــز ورود بــه درایــو قفــل شــده را فرامــوش کنیــد، 

ــتفاده  ــی آن اس ــرای بازیاب ــه ب ــن کلم ــد از ای می توانی
کنیــد. بنابرایــن در ذخیره ســازی آن دقــت کافــی 
ــما  ــا کار ش ــن کار تقریب ــام ای ــا انج ــید. ب ــته باش داش
ــه  ــورد نظــر شــما ب ــو م ــذاری روی درای ــرای قفل گ ب
ــی  ــا کلیــک روی گزینه هــای پایان ــان می رســد. ب پای
ــن  ــاز می شــود. ای ــذاری اطالعــات آغ ــات رمزگ عملی
ــی  ــما زمان ــات ش ــم اطالع ــه حج ــته ب ــات بس عملی
را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد کــه ممکــن اســت 
کمــی طوالنــی باشــد. بــا پایــان یافتــن ایــن عملیــات 
درایــو مــورد نظــر شــما بــا عالمــت قفــل نمایــش داده 
خواهــد شــد و از آن پس تنهــا شــما و ســایر کاربرانــی 
کــه بــه واســطه شــما رمــز تعییــن شــده را در اختیــار 
ــن  ــده در ای ــره ش ــات ذخی ــد اطالع ــد می توانن دارن

ــد. ــو را مشــاهده کنن درای

چه نرم افزار های دیگری وجود دارد؟
فایل هـا  و  درایو هـا  روی  رمزگـذاری  از  کـه  حـال 
از  برخـی  اسـت  مناسـب  آمـد،  میـان  بـه  سـخن 
ارائـه شـده در ایـن زمینـه را نیـز بـه  نرم افزار هـای 
همان طـور  چنـد  هـر  کنیـم.  معرفـی  عزیـزان  شـما 
کـه گفتـه شـد اسـتفاده از ایـن نرم افزار هـا بـا کمـی 
ریسـک و خطـر همـراه اسـت، بـا ایـن وجـود ممکن 
اسـت برخـی از کاربـران تمایلی بـه اسـتفاده از آن ها 
را داشـته باشـند.از جملـه نرم افزار هایـی کـه در ایـن 
 Folder Lock زمینـه ارائـه شـده اسـت می تـوان بـه
اشـاره کرد.ایـن نرم افزار نیـز امکان رمزگـذاری روی 
فایل هـای مختلـف را در اختیـار کاربـر قـرار می دهد. 
 Ashampoo Magical همچنیـن می توان از برنامـه
برنامه هـای  از  دیگـر  یکـی  عنـوان  بـه   Security

کاربـردی در ایـن حـوزه نـام بـرد کـه می توانـد بـه 
برخـی از نیاز هـای شـما پاسـخ دهـد


