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ــدن  ــی ش ــری از ردیاب ــت جلوگی ــاره اهمی ــال درب قب
ــر  ــک کارب ــم. ی ــرح کردی ــی را مط ــت نکات در اینترن
ــایت،  ــک س ــه ی ــه ب ــار مراجع ــر ب ــت، در ه اینترن
ــرد.  ــود می پذی ــه خ ــایت را در رایان ــی از آن س اثرات
ــه  ــما ب ــی ش ــار اینترنت ــه رفت ــی ک ــن ردپای مهم تری
همان گونــه  هســتند.  کوکی هــا  می گــذارد،  جــا 
کــه قبــال نیــز گفته ایــم، کوکی هــا فایل هایــی 
ــما  ــا ش ــایت را ب ــر س ــار ه ــه رفت ــتند ک ــی هس متن
مشــخص می کننــد. فــرض کنیــد بــه صفحــه گــوگل 
مراجعــه می کنیــد و صفحــه گــوگل را بــه میــل خــود، 
ــه  ــه مجموع ــردن ب ــد. شــخصی ک شــخصی می کنی
ــه می شــود کــه صفحــه یــک ســایت  ــی گفت اقدامات
ــای  ــد. در مراجعه ه ــر می ده ــما تغیی ــل ش ــه می را ب
ــن  ــد آخری ــده، همانن ــخصی ش ــایت ش ــدی، س بع
کــه  چــرا  می شــود،  ظاهــر  شــما  تنظیمــات 
تنظیمــات شــما در یــک کوکــی ذخیــره شــده اســت. 
ــه شــما، در  ــه کوکی هــای رایان ــا مراجعــه ب ســایت ب
ــد و  ــد کرده ای ــال از آن بازدی ــما قب ــه ش ــد ک می یاب
تغییراتــی را در صفحــه آن بــه وجــود آورده ایــد. 
ــد.  ــال می کن ــاره اعم ــرات را دوب ــن تغیی ــن ای بنابرای
ده هــا  از  یکــی  تنهــا  و  مهم تریــن  ایــن  البتــه 
کاربــرد کوکی هاســت. وقتــی در یــک فروشــگاه 
ــد  ــه می روی ــه آن صفح ــه ب ــن صفح ــی از ای اینترنت
ــما  ــی ش ــای انتخاب ــد، کاال ه ــاب می کنی و کاال انتخ
بــا بســته شــدن صفحــه از ســبد خریــد حــذف 
نمی شــوند، چــرا کــه ایــن فهرســت در یــک کوکــی 
و در رایانــه شــما ذخیــره شــده اســت. بنابرایــن 
ــتند  ــد هس ــه ذات مفی ــا ب ــت کوکی ه ــوان گف می ت
ــا  ــه آن ه ــبت ب ــه ای نس ــرد محتاطان ــد رویک ــا بای ام
اتخــاذ کــرد. در کنــار کوکی هــا، تاریخچــه مرورگــر، 
ــی  ــای متن ــت، فیلد ه ــا موق ــا Temporary ی فایل ه

پــر شــده، کلمــات عبــور و.... نیــز رد پا هایــی هســتند 
ــه  ــت، در رایان ــه اینترن ــما ب ــه ش ــر مراجع ــا ه ــه ب ک

باقــی می ماننــد.
دالیــل گوناگونــی وجــود دارد کــه ایــن اطالعــات را 
ــای  ــن کار در مراجعه ه ــا ای ــم. ب ــظ کنی ــه حف در رایان
صفحه هــا  مــی رود،  پیــش  ســریع تر  کار  بعــدی، 
ســادگی  بــه  می شــوند،  بارگــذاری  ســریع تر 
می توانیــد صفحاتــی کــه قبــال بازدیــد کرده ایــد 
ــت  ــان امنی ــان متخصص ــا همچن ــد و... ام ــرور کنی م
ــه  ــد در رایان ــات نبای ــن اطالع ــه ای ــد ک ــد دارن تاکی
ــک های  ــر ریس ــه کارب ــن ک ــر ای ــد، مگ ــی بمانن باق
ایــن کار را بدانــد و آن هــا را بپذیــرد. بــه عنــوان 
ــی  ــا کم ــه ب ــری اســت ک ــن تی ــات اولی ــال، تبلیغ مث
کار در اینترنــت شــما را نشــانه می گیــرد. بیشــتر 
ماننــد  جســت وجو  موتور هــای  بــا  ســایت ها 
ــد.  ــی دارن ــد محکم ــگ و... پیون ــو، بین ــوگل، یاه گ
چنــد  بــه  مراجعــه  و  کلمــه  یــک  جســت وجوی 
ســایت، حاکــی از عالقه مندی هــا و یــا نیاز هــای 
ــا ردیابــی کــردن  شماســت. موتور هــای جســت وجو ب
ــما  ــا ش ــب ب ــات متناس ــت وجو ها، تبلیغ ــما در جس ش
می دهنــد  نمایــش  ســایت های هم پیمانــش  را در 
و همیشــه می تواننــد در تصمیم گیری هــای شــما 
تاثیرگــذار باشــند. ایــن خطــر بســیار جــدی، یکــی از 
کم خطرتریــن آثــار ردیابــی شــدن در اینترنــت اســت!
چنیــن  ایــن  از  جلوگیــری  بــرای  کار  مهم تریــن 
ــا سایت هاســت  ــول کوکی ه ــی، ممانعــت از قب خطرات
ــن  ــه پذیرفت ــور ب ــز مجب ــات نی ــا در بســیاری از اوق ام
ــد  ــورت، بای ــن ص ــد. در ای ــم ش ــای خواهی کوکی ه
ــدن  ــارج ش ــض خ ــه مح ــی ب ــت یعن ــن فرص در اولی
ــده را  ــی مان ــار باق ــر آث ــا و دیگ ــر، کوکی ه از مرورگ
ــد  ــا می توانن ــه مرورگر ه ــا هم ــد. تقریب ــذف کنی ح

ایــن کار را بــه طــور خــودکار انجــام دهنــد. در مرورگــر 
ــیر  ــور از مس ــا عب ــد ب ــس می توانی ــروم و فایرفاک ک
را  تنظیمــات  ایــن   Tools > Options > Privacy

 Clear History ــه ــردن گزین ــال ک ــد. پــس از فع بیابی
 ...Settings ــه ــتفاده از دکم ــا اس ــد ب After... می توانی

ــد. ــال کنی ــز اعم ــری نی ــات دقیق ت تنظیم
 Internet options > مســیر  از   IE مرورگــر  در 
ــا  ــید. ب ــد رس ــات خواهی ــن تنظیم ــه ای General ب

 Delete Browsing History ــه ــردن گزین ــال ک فع
on Exit و اســتفاده از دکمــه تنظیمــات، ردپــای 

ــه محــض  ــر ب ــن مرورگ ــود را در ای ــای خ وبگردی ه
ــد. ــاك کنی ــط آن پ ــروج از محی خ

دقــت داشــته باشــید کــه فایل هــا و اطالعــات 
ذخیــره شــده در مرورگر هــا، ســرعت کار شــما را 
ــه  ــرعت ب ــش س ــن افزای ــا ای ــد ام ــتر می کنن بیش
قــدری انــدك اســت کــه بــه ســادگی می تــوان از آن 
چشــم پوشــی کــرد. در صورتــی کــه بــه یــک ســایت 
ــق  ــه از طری ــن ک ــای ای ــه ج ــده اید، ب ــد ش عالقه من
مراجعــه بــه تاریخچــه مرورگــر آن را بیابیــد، آن را در 
فهرســت ســایت های مــورد عالقــه خــود قــرار دهیــد 
ــت.  ــدن نیس ــی ش ــل ردیاب ــه قاب ــچ وج ــه هی ــه ب ک
بــرای مدیریــت کلمــات عبــور و عبــارات متنــی 
ــر اســت از افزونه هــای مدیریــت کلمــه  فیلد هــا، بهت
ــوع  ــن ن ــد. ای ــتفاده کنی ــد LastPass اس ــور مانن عب
ــما  ــور ش ــات عب ــه کلم ــن ک ــالوه بر ای ــا ع افزونه ه
را در محیطــی ایمــن حفــظ می کننــد، می تواننــد 
کلمــات عبــور مســتحکمی نیــز بــرای شــما انتخــاب 
کننــد و شــما را نیــز از شــر Key Logger هــای ســنتی 
در امــان نگــه دارنــد، چــرا کــه دیگــر بــرای ورود بــه 
یــک ســایت، مجبــور بــه وارد کــردن کلمــه عبــور بــا 

ــود. ــد ب ــد نخواهی اســتفاده از صفحــه کلی

ترفندویندوز

چند فرمان مفید در ویندوز

ویندوز در نسخه های بعد از ویندوز 7 سعی بر این داشته است تا رابطه کاربری بهتری را برای 
کاربران خود فراهم آورد. این هفته به شما چند فرمان را آموزش خواهیم داد تا با استفاده از آن ها 

بتوانید محیط کاربری خود را ساده تر کنید.
مدیریت پیام ها

در ویندوز های جدید در مقایسه با ویندوز های پیشین کنترل بسیار بهتری روی هشدار هایی که 
 Action عبارت ،Start به نمایش در می آیند داریم. در کادر جست وجو منوی System Tray در
 Change Action را بزنید. به منوی سمت چپ توجه کرده و Enter را تایپ کنید و کلید Center

Center settings را بیابید حال به راحتی گزینه های نمایش پیام های ایمن ساز و نگهداری 

مختلف را فعال یا غیر فعال کنید. با این کار پیام ها را به سادگی می توانید مدیریت کنید و کنترل 
بهتری روی آن ها داشته باشید.

اضافه کردن فرمان copy To و Move To به کلیک راست:از سود مند ترین فرمان های منوی 
کلیک راست، copy To و Move To هستند. برای اضافه کردن آن ها ابتدا regedit را در 

جست وجوی منوی start تایپ کنید سپس در Registry Editor به کلید زیر بروید:
 HKEY_CLASSES_ROOT/ALLFILESYSTEMOBJECTS/SHELLEX/

CONTEXTMENUHANDLERS

روی این کلید فرعی، راست کلیک کنید تا یک کلید جدید به نام «Copy To» بسازید. این کلید 
فرعی جدید را های الیت کرده و روی Default Value در بخش دست راست کلیک دو ضرب 

کنید. در کادر Value Name، عبارت زیر را تایپ کنید:
{ c2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

 Copy کوچکی و بزرگی حروف در تایپ حتماً باید رعایت شود. حال، منوی بافتنی شما یک گزینه
To Folder نیز خواهد داشت که یک پنجره درختی را برای کپی کردن یک فایل در هر پوشه ای 

به نمایش در می آورد. برای گزینه Move To، دوباره روی کلید زیر راست کلیک کنید:
HKEY_CLASSES_ROOT/ALLFILESYSTEMOBJEC TS/SHELLEX/

CONTEXTMENUHANDLERS

و یک کلید جدید به نام MoveTo بسازید. در پنجره Value Data کلید جدید، عبارت زیر را تایپ 
{c2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13 } کنید: 

:Command Prompt دسترسی سریع به
با این ترفند در هر فولدری که باشید می توانید پنجره Command Prompt را باز نمایید. ضمن 
این که خط فرمان مستقیماً بر روی مسیر همان پوشه قرار می گیرد.ابتدا وارد پوشه دلخواه یا 
صفحه دسکتاپ ویندوز شوید.کلید Shift را از روی کیبورد گرفته و بر روی فضای خالی از محیط 

پوشه یا صفحه دسکتاپ، راست کلیک کنید.

هیچ ردی از خود به جا نگذارید
نگه داشتن تاریخچه و آثار باقی مانده از سایت ها، یک ریسک بزرگ


