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حمات هکر ها به سایت  های اینترنتی هر روز پیچیده و 
پیچیده تر می شود، باالخره با پیشرفت مسائل امنیتی باید 
هم این طور باشد. با افزایش پیچیدگی  های امنیتی آنتی 
ویروس  ها، فایروال ها و برنامه  های مبتنی بر به روز رسانی 
دوره ای، هکر ها هم که منبع درآمدشان را در خطر می بینند، 
نیاز به راه  های خاقانه و جدیدتری دارند. در نتیجه آن ها در 
پاسخ به افزایش امنیت با حمات فزاینده و پیچیده به جنگ 
صنعت امنیت رفته و فعاالن این عرصه را به کار و تاش 
دائمی برای مبارزه در این نبرد بی پایان وا می دارند اما چگونه 
هکر ها همواره یک گام جلوتر از کارشناسان امنیتی قدم 
بر می دارند؟ یکی از این جواب  ها آشکار است ، آنان مجبورند 
از ابتکار بیشتری برخوردار باشند در غیر این صورت باید 
این حرفه را کنار بگذارند. یکی دیگر از جواب  ها به ساختار 
تشکیاتی هکر ها بر می گردد. یک هکر تنها که در زیرزمین 
را  خود  اهداف  سریعتر  و  خاقانه تر  می کند  کار  خانه اش 
تامین می کند، تا یک شرکت نرم افزاری بزرگ و پر پیچ و 
خم. بنابراین احتمال موفقیت هکر حرفه ای مطمئنا بیشتر 
است. «با این حال، می توان گفت عاملی که بزرگترین نقش 
را در موفقیت مداوم هکر ها دارد، فقدان آگاهی و هوشیاری 
سایت ها  وب  صاحبان  و  نرم افزار  کاربران  سوی  از  الزم 
است.» در ادامه روش  هایی را برای شما بیان خواهیم کرد 

که امنیت خود را تا حد زیادی باال ببرید.

 نرم افزار ها را به روز نگه دارید؛ 
همه نرم افزار ها را

جلوتر  گام  دو  یکی  برای  راه ها  ساده ترین  از  یکی  این 
ایستادن از هکر ها است. با دانلود جدیدترین و به روز ترین 
بسته  های آپدیت ویندوز، وردپرس و نسخه آنتی ویروس 
خود، می توانید سیستم یا وب سایت خود را در مقابل هر 
گونه حمله احتمالی به اندازه کافی سخت و نفوذ ناپذیر کنید. 
به این ترتیب، هکر ها هیچ وقت با حمله به چنین موردی 

خود را به زحمت نمی اندازند و ترجیح می دهند و به جای 
سایت شما به سایت  های دیگر که مالک آن به هوشیاری 
شما نبوده است حمله کنند. در خط مقدم آن به روز کردن 
تمام وب اپلیکیشن  ها ماژول ها و کامپوننت  ها قرار دارد.

 permission فایل های سایت را محدود

 و قفل کنید
آیا می دانید پرمیشن دسترسی به فایل و پوشه  ها روی 
برای  برنامه  ها  از  بعضی  است؟  شده  تنظیم  عددی  چه 
نصب نیاز به تنظیم پرمیشن بر روی عدد «777» دارند اما 
بیشتر ما فراموش می کنیم آن ها را به عدد «755» برای 
پوشه  ها یا «644» برای فایل  ها برگردانیم. حتما یادتان 
باشد بررسی کنید تا اطمینان یابید که دسترسی  ها برای 

برنامه  هایی که ناشناس هستند قفل شده باشد.

به لینک  ها دقت کنید
آیا واقعا می دانید به چه نوع سایت  هایی لینک می دهید؟ 
برخی لینک  ها به سایتی که به نظر می رسد ختم نمی شوند 
از  یکی  این  می فرستند.  دیگری  آدرس  به  را  کاربر  و 
مرورگر های  طریق  از  حمله  برای  هکر ها  مهم  دام  های 
مختلف به شمار می رود. احتماال می دانید زمانی که بر روی 
لینک خطرناک کلیک می کنید، چه اتفاقی می افتد. حاال 
تصور کنید زمانی که شما یک آدرس خطرناک را در سایت 
خود لینک می کنید، نتیجه چه خواهد بود. بنابراین همیشه 
باید به هر سایتی که لینکی از آن را در سایت خود قرار 

می دهید اعتماد کامل داشته باشید.

در مورد میزبان  ها
زمانی که صحبت ازحصول اطمینان از امنیت وب سایت 
می شود، همه میزبان  ها در این زمینه مانند هم نیستند 
رادارند.  خودشان  محدودیت  های  و  امکانات  یک  هر  و 

صورت  به  فعال  سرور  کنترل  امکان  دارای  آن ها  همه 
شبانه روزی و یا حتی suPHP نیستند، پس انتخاب یک 
میزبان که امنیت شما را جدی می گیرد و در این زمینه 

امکانات خوبی دارد کاما ضروری است.

نگاهی به سرویس میزبانی مشترک
اگر وب سایت شما وسیله امرار معاش تان است، پس ممکن 
است برای شما این تصور پیش بیاید که هیچ حدی از بحث 
امنیت رمز عبور نخواهد توانست باعث احساس امنیت شما 
شود. اگر سایت برای شما اهمیت حیاتی دارد و به خصوص 
کسب و کار شما به آن گره خورده است، پس باید به سمت 
استفاده از سرور مجازی (VPS) بروید تا بتوانید با آرامش 
سرور  نمایید.  استفاده  خود  سایت  وب  از  بیشتری  خاطر 
مجازی به علت جدایی از سایت  های دیگر، ذاتا امن تر از 
هاست  های معمولی است. شما می توانید روی آن فایروال 
را سفارشی کرده و به نصب تدابیر امنیتی دیگر که اکثر 
معمولی  هاست  های  در  را  آن  از  استفاده  اجازه  میزبان  ها 
نمی دهند، بپردازید. در واقع، سرور مجازی اجازه می دهد تا 
شما نقش فعالتری در زمینه امنیت وب سایت خود ایفا کنید.

حواستان به فایل  های الگ باشد
را  هکر  کار  هستید،  چیزی  چه  دنبال  بدانید  دقیقا  اگر 
روبه رو  سایتی  با  اگر  هکر ها،  اکثر  کرده اید.  سختتر 
خیر  از  سرعت  به  می شود،  محافظت  شدیدا  که  شوند 
سایت  های  سمت  به  را  راه خود  و  گذشته  آن  به  نفوذ 
وجود  هکشان  برای  ساده تری  روش های  که  دیگر 
فایل  های  کنترل  با  مرتب  طور  به  می کنند.  کج  دارد 
الگ (logfiles) کد هایی را که متعلق به سایت نیست 
را  خطرساز  و  مشکوک  پاگین  های  کنید،  شناسایی 
به  ناشناس  و  غیرمجاز  ورود های  مواظب  نکنید،  نصب 

بخش های ویژه سایت تان باشید.
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بـاز کـردن یک صفحـه وب به طور مسـتقیم در قسـمت Taskbar شـاید زیـاد موضوع 
مهمـی نباشـد، امـا حداقـل شـما را از صـرف زمان بیشـتر و کلیک  هـای اضافـه رهایی 
می بخشـد و یـا زمانـی کاربـرد دارد کـه در طـول مـدت زمـان اسـتفاده از رایانـه شـما 
یـک سـایت مشـخص را چندین و چند بـار بـاز می نمایید ایـن روش می توانـد در زمان 
شـما صرفـه جویـی کنـد. همچنین شـاید فضـای خالـی قسـمت Taskbar برای شـما 
خسـته کننده شـده باشـد و بخواهیـد تنوعـی بـه ایـن بخـش بدهیـد (مگـر ایـن که در 
زمـان کار بـا رایانـه ده  هـا برنامـه را بـا هـم بـاز می کنید و ایـن نوار همیشـه سرشـار از 
آیکـن برنامـه باشـد ). همچنیـن بـا ایـن کار از منابـع سیسـتمی می توانیـد بـه صورت 
بهینه تـر بهـره ببریـد. یـک اسـتفاده دیگـری کـه با اضافـه کـردن یـک کادر آدرس به 
نـوار Taskbar می توانیـد انجـام دهید این اسـت که شـما قـادر خواهید بود توسـط این 
کادر بـه فایل  هـای خود دسترسـی داشـته باشـید البتـه باید مسـیر فایل مـورد نظر خود 
را بدانیـد. در ادامـه به نحوه اضافـه کـردن کادر آدرس (address field ) برای باز کردن 

وب سـایت از طریـق قسـمت Taskbar وینـدوز خواهیـم پرداخت.
1. در فضای خالی قسمت Taskbar صفحه دسکتاپ کلیک راست کنید.

2. از منوی ظاهر شده گزینه Toolbars را انتخاب نمایید.
3.  سپس از منوی زیر مجموعه گزینه Address را انتخاب نمایید.

4.  بـا انجـام ایـن عمـل کادر Address toolbar بـه قسـمت Taskbar وینـدوز اضافه 
می شـود. آدرس سـایت مـورد نظـر خـود را در ایـن کادر تایـپ کـرده و سـپس کلیـد 
Enter را بفشـارید. مشـاهده خواهیـد کـرد کـه صفحه وب سـایت مورد نظر با اسـتفاده 

از مرورگـر پیـش فـرض شـما باز خواهد شـد. بـا کلیک بـر روی پیـکان رو بـه پایین در 
ایـن کادر می توانیـد بـه تاریخچه وب سـایت های مرور شـده دسترسـی داشـته باشـید. 
 Windows Toolbar بـا انجام مراحل باال شـما توانسـتید یـک وب سـایت را از طریـق

بـاز نمایید.
اگـر تصمیـم بـه برداشـتن ایـن کادر از نـوار Taskbar گرفته ایـد بـر روی فضـای خالی 
Taskbar کلیـک راسـت نماییـد. سـپس گزینـه Toolbars را انتخاب کنیـد و در مرحله 

آخـر از منـوی زیر مجموعه ظاهر شـده کافی اسـت گزینـه Address را مجـددا انتخاب 
نماییـد. بـا ایـن کار خواهیـد دیـد کـه کادر آدرس از نـوار Taskbar حـذف خواهد شـد. 
بـدون شـک دانسـتن ایـن نـکات می توانـد بـه شـما در مـواردی نظیـر ذخیره زمـان یا 
افزایـش سـرعت عمـل کمـک شـایانی کنـد و در هر صـورت دانسـتن ایـن مطالب به 
هـر کاربـر متخصصـی که دوسـت دارد بـا ویندوز به شـکلی حرفـه ای کار کنـد، کمک 

کرد. خواهـد 

امنیت وب سایت خود را افزایش دهید


