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ــا جــای  ــد، واقع ــد ســاعت کار اگــر برنامــه مــورد نظــر شــما قفــل کن بعــد از چن
عصبانیــت وجــود دارد، مخصوصــا اگــر کارهــای خــود را ذخیــره نکــرده باشــید. دو 
ــن  ــه در ای ــد ک ــکان می دهن ــما ام ــه ش ــت و هشــت ب ــدوز هف ــتم عامل وین سیس

ــزار قفــل شــده داشــته باشــید.  ــری روی نرم اف ــت بهت ــه شــرایط مدیری گون
در وینــدوز هــر برنامــه بــا اجــرای چنــد پــردازش مــوازی کار می کنــد. در بســیاری 
ــا برنامــه اجــرا  از برنامه هــا حداقــل دو پــردازش بــه طــور مــوازی کار می کننــد ت
شــود امــا ایــن اقــدام متاســفانه احتمــال قفــل شــدن برنامه هــا را کمــی افزایــش 
ــد  ــا می توان ــن پردازش ه ــی از ای ــدن یک ــل ش ــات قف ــتر اوق ــد. در بیش می ده
ــس  ــر فایرفاک ــال مرورگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه رو کن ــا مشــکل رو ب ــه را ب کل برنام
افزونه هــا را در پردازش هــای مجــزا اجــرا می کنــد تــا قــدرت بیشــتری در 

ــی آن هــا داشــته باشــد. مدیریــت خطاهــای احتمال
ــن  ــد. ای ــاهده کنی ــده را مش ــل ش ــای قف ــد برنامه ه در Taks Manager می توانی
ــش داده  ــوان Not Responding نمای ــا عن ــدوز ب ــا در وین ــا و برنامه ه پردازش ه
ــاخه های  ــذف ش ــا ح ــه ب ــد ک ــکان می ده ــر ام ــه کارب ــدوز  ب ــوند.  وین می ش
ــزار  ــر نرم اف ــد. ه ــادی بازگردان ــت ع ــه حال ــه را ب ــزار، برنام ــک نرم اف ــن ی زیری
ــی  ــی دارد و پردازش هــای دیگــر، شــاخه هایی از درخــت اصل ــردازش اصل یــک پ
ــر  ــن زی ــی از ای ــه یک ــی ک ــوند. در صورت ــوب می ش ــزار محس ــردازش نرم اف پ
ــد.  ــرا می کن ــی و اج ــاره آن را فراخوان ــی دوب ــت اصل ــود، درخ ــذف ش ــاخه ها ح ش
در وینــدوز 7 در پنجــره Run عبــارت RESMON را تایــپ کــرده در وینــدوز ۸ بــا 
ــا فشــردن دکمــه Open Resource Monitor در ســربرگ  انجــام همیــن کار ی
ــد.  Performance برنامــه Task Manaer، برنامــه Resmon.exe را اجــرا کنی

حــال از بخــش CPU، پــردازش قفــل شــده را کــه قرمــز رنــگ اســت،  انتخــاب 
کــرده و روی آن راســت کلیــک کنیــد. گزینــه Analyze Wait Chain را انتخــاب 
کنیــد تــا درخــت پــردازش شــما از شــاخه اصلــی بــه فرعــی نمایــش داده  شــود. در 
صورتــی کــه پــردازش قفــل شــده یکــی از پردازش هــای شــاخه زیریــن درخــت 
اســت، کنــار آن تیــک گذاشــته و بــا دکمــه End Process بــه آن خاتمــه دهیــد. 
پــس از حــذف ایــن پــردازش، شــاخه اصلــی برنامــه آن را دوبــاره فراخوانــی خواهــد 
ــی  ــردازش اصل ــه پ ــی ک ــد. در صورت ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــه ب ــرد و برنام ک

قفــل شــده باشــد، ایــن کار گرهــی از مشــکل شــما بــاز نخواهــد کــرد.

رایانـه ای جرایـم  از  ناشـی  زیـاد  بسـیار  ضررهـای 
جرایـم سـایبری شـامل تولید بدافـزار، هـک و نفوذ و 
کـرک نرم افزارهـا یکـی از عوامل تشـدید مشـکالت 
پیـش  سـال  می شـود.  محسـوب  جهـان  اقتصـادی 
چندیـن گزارش متعـدد هزینه ها و خسـارات ناشـی از 
جرایـم سـایبری را نزدیـک بـه 6۰۰ میلیـارد دالر در 
سـال تخمین مـی زد اما شـرکت مک آفی امسـال آمار 
تـکان دهنده تری را منتشـر کرده اسـت. در جدیدترین 
گـزارش ایـن شـرکت، ایـن طـور اعـالم شـده اسـت 
کـه هزینه ها، خسـارات و مشـکالت متعـدد حاصل از 
جرایـم رایانه ای بیش از 6۰۰ میلیارد دالر شـده اسـت 
و در هـر سـال بـه اقتصـاد جهـان ضربه می زنـد. بنابر 
گـزارش مک افـی از بیـن رفتـن سـود شـرکت های 
توسـعه دهنـده نرم افـزاری، بـاال بـردن هزینـه  بیمـه، 
صـرف هزینه هـای هنگفـت بـرای ارتقـای نرم افزاری  
سـخت افزاری امنیـت رایانه ها و شـبکه ها و خسـارات 
بدافزارهـا،  توسـط  گرفتـه  صـورت  سـرقت های  و 
سـارقان و ... هزینـه ای بیشـتر از 6۰۰ میلیـارد دالر را 
بـه جهـان تحمیل می کنـد و میلیون ها فرصت شـغلی 
را از بیـن می بـرد. بـه اعتقـاد مک آفـی، هـم اینـک 
جرایـم رایانه ای بیـش از 5۰۰ هزار شـغل را در ایاالت 
متحـده تهدیـد می کنـد و به طـور روزمره، بسـیاری از 
شـاغالنی کـه بـا رایانـه در ارتبـاط هسـتند، بـه علت 
جرایـم رایانـه ای با مشـکالت جدی رو به رو می شـوند.

به عنوان نمونه، حمله سـال گذشـته به سـایت توسعه 
دهنـدگان نرم افـزاری شـرکت اپل، برای چنـد روز پی 
در پـی، توسـعه دهنـدگان پرتعـداد نرم افزارهـای ایـن 
شـرکت را از کار بـی کار کـرد. سـال گذشـته شـرکت 
اپـل اظهار داشـت که وب سـایت توسـعه دهنـده این 
شـرکت کـه از روز دو روز آفالیـن اسـت، هـک شـده 
اسـت. ایـن شـرکت تایید کرد کـه برخـی از اطالعات 

نیز به سـرقت رفته اسـت. شـرکت اپل در یک پسـت 
الکترونیکـی کـه بـرای برنامه نویسـان فرسـتاد، گفت: 
روز شـنبه مهاجمان وب سـایت را از کار انداختند. این 
وب سـایت دو روز کامـل بـه صـورت آفالیـن بـوده و 
حتـی پنـل اطالعاتی شـخصی برنامه نویسـان در این 
سـایت نیـز غیرقابـل دسـترس بـوده اسـت. مهاجمان 
وب  ایـن  عضـو  برنامه نویسـان  اطالعـات شـخصی 
سـایت را رمزگـذاری کرده انـد و در نتیجـه دسترسـی 
بـه ایـن اطالعـات امـکان پذیـر نبـوده اسـت. ایـن 
دسـته از حمـالت اینترنتـی بـه شـرکت های معتبـر و 
صاحـب نـام، بـه دو منظـور اصلـی انجـام می گیـرد. 
معمـوال هکرهـا قصـد دارند که قـدرت خود را نشـان 
دهنـد و بـه نوعـی در مقابـل شـرکتی کـه خـود را از 
همـه برتـر می دانـد، عـرض انـدام کنند و هـدف دوم 
هـم می توانـد ایـن باشـد کـه معمـوال این شـرکت ها 
بانـک اطالعاتی بسـیار ارزشـمندی را در اختیـار دارند 
کـه می توانـد بـرای هر کسـی جذابیت داشـته باشـد.

بایـد  کـه  داشـت  اظهـار   Cupertino شـرکت 
افـزار  نـرم  بایـد  و  اساسـی شـود  تعمیـرات  سـایت، 
توسـعه  داده  پایـگاه  و  روز رسـانی شـده  بـه  سـرور 
آینـده  در  بتـوان  تـا  ایجـاد شـود  دوبـاره  دهنـدگان 
از بـروز چنیـن تهدیـدات امنیتـی جلوگیـری نمـود.

پورتـال اپـل بـه برنامه نویسـان اجـازه می دهـد تـا به 
نرم افزارها، ابزارها و اسـناد منتشـر شده دسترسی یابند 
و شـامل انجمنـی اسـت کـه برنامه نویسـان می توانند 
کننـد. مبادلـه  را  خـود  راهنمایی هـای  و  اطالعـات 

کاربـران  از  بسـیاری  گذشـته  سـال  در  حملـه  ایـن 
آیـا  کـه  اسـت  کـرده  نگـران  را  متخصصـان  و 
گواهینامه هـای دیجیتالـی که اپل برای برنامه نویسـان 
منتشـر کرده اسـت تـا برنامه هـای کاربردی خـود را با 
آن امضا نمایند، به سـرقت رفته اسـت یا خیـر. زیرا در 

صورت به سـرقت رفتـن این گواهینامه هـا راهی برای 
هکرهـا بـاز می شـود تـا بـا اسـتفاده از جعـل هویـت 
نرم افزارهـای اپـل، بدافزارهـای خود را منتشـر نمایند.

اپـل در فهرسـت  از ایـن حملـه نـام شـرکت  پـس 
بلنـد شـرکت های فنـاوری کـه امنیـت شـبکه آن هـا 
آن هـا  مشـتریان  اطالعـات  و  اسـت  شـده  نقـض 
گرفـت. قـرار  رفتـه،  سـرقت  بـه  هکرهـا  توسـط 

یکـی دیگـر از شـرکت هایی کـه بـه طـور دائـم بـا 
مشـکالت حاصـل از بدافزارنویسـان دسـت و پنجـه 
غـول  ایـن  اسـت.  اوراکل  شـرکت  می کنـد،  نـرم  
بـه  جـاوا،  خریـد  از  پیـش  کـه  نرم افـزاری  بـزرگ 
عنـوان توسـعه دهنـده ایمن تریـن پایـگاه داده جهان 
شـناخته می شـود، بیـش از یـک سـال اسـت کـه از 
تامیـن امنیـت جـاوا عاجـز مانـده اسـت. هفتـه پیش 
نیـز یکـی از آسـیب پذیری های مـورد سواسـتفاده قرار 
گرفتـه شـده جـاوا شناسـایی شـد. محققـان امنیتی از 
ادعـا   Security Explorations شـرکت لهسـتانی 
می کننـد کـه آسـیب پذیـری جدیـد جـاوا می تواند به 
مهاجمـان اجـازه دهـد تـا sanbox امنیتـی نرم افـزار 
را دور زننـد و کـد دلخـواه را در سیسـتم اجـرا نماینـد.

 Security مدیـر عامـل شـرکت Adam Gowdiak

Explorations گفـت: ایـن آسـیب پذیـری روز چند 

وقـت پیـش همـراه بـا کـد سواسـتفاده بـرای اثبـات 
ایـن ادعـا بـه شـرکت اوراکل گـزارش شـده اسـت.

بـا توجه به گفتـه های Gowdiak، این آسـیب پذیری 
 Reflection API .قـرار دارد Reflection API در
ویژگـی اسـت کـه پـس از معرفـی آن در جـاوا منبـع 
بسـیاری از آسـیب پذیری های جاوا بوده اسـت. شرکت 
امنیتـی Security Explorations تاییـد می کند که 
کـد سواسـتفاده این آسـیب پذیری، نسـخه فعلی جاوا 
و نسـخه های پیـش از آن را تحت تاثیر قـرار می دهد.

از شر هنگ کردن خالص شوید
از جرائم رایانه  ای بترسید
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