
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و پنجاه و شش /چهـارشنبـه 30 فروردین 1396
1 9  A p r i l  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

بسیاری از مشکالتی که امنیت سیستم کاربران و همچنین 
حریم شخصی آنان را به خطر می اندازد بر اثر ناآگاهی از 
هفته  این  در  می پیوندد.  وقوع  به  اولیه  اصول  و  الزامات 
قصد داریم به معرفی توصیه هایی برای باال بردن امنیت 
رایانه و کاربر بپردازیم. با رعایت این نکات می توانید امنیت 
برسانید. حداکثر  به  را  رایانه خود  و  خود  شخصی  حریم 

استفاده از سیستم عامل به روز و اصل
رایانه،  در  امنیت  مسئله  مهم ترین  گفت  می توان 
سیستم عامل  تنظیم  با  است.  سیستم عامل  به روزرسانی 
شدن  به روز  از  می توانید  خودکار  به روزرسانی  بر روی 
کنید.  حاصل  اطمینان  سیستم عامل  به موقع  و  خودکار 
بسیاری از مسائل امنیتی که کاربران را تهدید می کند در 
از  شد.  خواهند  خنثی  سیستم عامل  بودن  به روز  صورت 
طرفی استفاده از سیستم عامل کرک شده و غیراصل باعث 
می شود که کاربر برای استفاده امن و بدون دغدغه از رایانه 
آمادگی نداشته باشد. به عنوان مثال نصب به روزرسانی ها 
در سیستم عامل های کرک شده به آسانی انجام نمی گیرد.

استفاده از نرم افزار های امنیتی و 
به روزرسانی مداوم آن ها

ورود  از  نمی تواند  تنهایی  به  سیستم عامل  به روزرسانی 
ویروس و یا نفوذ هکر به سیستم شما جلوگیری کند. به 
 Internet ًهمین علت وجود یک نرم افزار امنیتی ترجیحا
امنیتی  نرم افزار های  است.  موردنیاز  نیز   Security

متعددی تاکنون منتشر شده اند که هر کدام عالقه مندان 
 خاص خود را دارند. کاربر باید تنها یک نرم افزار امنیتی

(با  کرده  انتخاب  خود  برای  را  کاری)  حیطه  یک  (در   

مشورت با یک کارشناس و یا مطالعه نقد های مختلفی 
که در خصوص این نرم افزار ها وجود دارد) و نصب نماید 
تا دچار مشکالتی از قبیل افت سرعت سیستم و یا تداخل 

بین نرم افزار های دیگر نشود. اگر کاربر مایل به خرید و 
نرم افزار  کرک شده  نسخه  نبایستی  نباشد،  هزینه  صرف 
امنیتی را نصب نماید. چرا که گویی یک راننده برای امنیت 
نصب  خود  خودروی  در  بی کیفیت  ایمنی  کمربند  خود، 
نماید! پیشنهادی که برای این نوع از کاربران وجود دارد، 
نصب Anti Virus یا Internet Security رایگان است. 
از میان بهترین نرم افزار های امنیتی که به صورت رایگان 
عرضه شده اند می توان به 360Internet Security (در 
 Avast Free حیطه آنتی ویروس و امنیت در اینترنت) و
 2 این  کرد.  اشاره  آنتی ویروس)  حیطه  (در   Antivirus

نرم افزار که به صورت رایگان منتشر شده اند، مقدار بسیار 
پایینی از فضای رم را مصرف می کنند و می توانند از جمله 

بهترین انتخاب ها برای کاربران باشند.

عدم استفاده از رایانه دیگران و یا رایانه های 
عمومی برای کار های شخصی

برای  دیگران  رایانه های  یا  و  کافی نت  از  حتی االمکان 
کار های شخصی خود استفاده نکنید. در هنگام استفاده 
سرلوحه  را  احتمال  بد ترین  بایستی  رایانه ها،  این  از 
کارتان قرار دهید: این احتمال که صاحب رایانه میزبان، 
دقت کافی در استفاده از رایانه را به کار نبرده است. یعنی 
نه سیستم خود را به روزرسانی کرده است و نه توجهی به 

نرم افزار های امنیتی خود داشته است!

عدم به اشتراک گذاری رمز عبور
نداشتن  خاطر  به  شخصی  که  است  آمده  پیش  بار ها 
دسترسی به اینترنت یا دالیلی دیگر رمز خود را در اختیار 
دیگری قرار می دهد تا برای مثال او ایمیلی را بررسی کند. 
این کار به هیچ عنوان عملی صحیح نیست و از آنجایی که 
کل تنظیمات امنیتی شبکه های اجتماعی بر مبنای ایمیل 
پرریسک  بسیار  کاری  و  خطرناک  بسیار  است،  شخص 

خواهد بود. چرا که عالوه بر این که ممکن است توسط 
فرد مورد نظر سوء استفاده صورت گیرد، ممکن است به 
دلیل عدم رعایت نکات امنیتی در سیستم شخص، رمز 

عبور شما به صورت ناخواسته لو رود.

پرهیز از نصب نرم افزار های غیرضروری
بسیاری از کاربران می پندارند که هر چقدر نرم افزار های 
داشت؛  خواهند  کامل تر  رایانه ای  کنند،  نصب  مختلف 
در صورتی که این گونه نیست و با این کار امنیت رایانه 
خود را به خطر می اندازند. به عنوان مثال، یخچال منزل 
نرم افزار  یک  را  آن  موتور  سیستم عامل،  یک  را  کاربر 
نرم افزار های  نیز  را  آن  محتویات  همین طور  و  امنیتی 
داخل  در  نمی تواند  کاربر  می گیریم.  نظر  در  آن  جانبی 
آن  موتور  که  مواقعی  در  حتی  (سیستم عامل)  یخچال 
بدون مشکل کار می کند بیش از نیاز خود مواد غذایی 
دارای  (نرم افزارها)  غذایی  مواد  کند.  انبار  (نرم افزار) 
تاریخ انقضا هستند و خراب خواهند شد. حتی اگر موتور 
یخچال نیز بدون مشکل باشد! برای نگهداری از آن ها، 
هم  اگر  و  کنید  صرف  را  بیش تری  هزینه  و  وقت  باید 

نگهداری نشود، خطر روز به روز بیشتر خواهد شد.

به روزرسانی دائمی درایور های 
سخت افزاری

شاید از خودتان بپرسید این موضوع چه ارتباطی به امنیت 
دارد! اما بایستی بدانید که این موضوع اهمیت بسیاری در 
تأمین امنیت رایانه کاربر دارد. سیستم عامل و آنتی ویروس 
بایستی در رایانه ای بدون اشکال فنی کار کنند تا کار ها 
به درستی پیش برود. در صورتی که درایور سخت افزاری 
اجرا  را  سیستم عامل  درستی  به  دستگاه  باشد،  معیوب 
نخواهد کرد و عالوه بر کندی سرعت، باعث بد اجرا شدن 

نرم افزار های دیگر (از جمله نرم افزار امنیتی) خواهد شد.

ترفندویندوز
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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 دهیـد این اسـت که شـما قـادر خواهید بود که توسـط 
ایـن کادر بـه فایل های خود دسترسـی داشـته باشـید البتـه باید مسـیر فایل مـورد نظر 
خـود را بدانیـد. در ادامه به نحـوه اضافـه کـردن کادر آدرس (address field ) برای باز 

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

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

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

از مرورگـر پیـش فـرض شـما باز خواهد شـد. بـا کلیک بـر روی پیـکان رو بـه پایین در 
ایـن کادر می توانید به تاریخچه وب سـایت های مرور شـده دسترسـی داشـته باشـید. با 
 Windows Toolbar انجـام مراحـل بـاال شـما توانسـتید یـک وب سـایت را از طریـق

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

آگاهی بیشتر، امنیت باالتر
 آموزش نکاتی که به باال بردن امنیت مجازی کمک می کنند


