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ممکن است بعضی فکر کنند حفظ کردن میان برها کار سختی است، بله در ابتدا       شاید 
سخت باشد، اما پس از چند بار تکرار و به خاطر سپردن آن ها می بینید که نه تنها، سرعت 
را باال می برند، بلکه گاهی انسان در شرایطی قرار می گیرد مثل خراب شدن موس، هنگ 
کردن رایانه و... که دانستن میان برها می تواند مشکل را حل کند یا راه حلی پیش پای 
ما بگذارد. به همین دلیل اگر دوست دارید به عنوان یک کاربر نیمه حرفه ای کامپیوتر 

شناخته شوید، باید بدانید که آشنایی با کلیدهای میان بر ضروری به نظر می رسد. 
تعدادی از میان برهای کاربردی ویندوز  را این هفته به شما معرفی خواهیم کرد:

 :Windows Explorer در محیط
 )Rename( تغییر نام آیتم انتخاب شده :F2

در هر محیطی:
F3: باز کردن پنجره جستجوی فایل ها و پوشه ها در رایانه، جستجوی کلمات و عبارات در وب

Refresh: F5  یا دوباره لود کردن پنجره فعال

ALT+F4: بستن آیتم باز یا خارج شدن از برنامه فعال

Task Manager باز کردن مستقیم پنجره :Ctrl+Shift+Esc

Windows+Tab: یکی یکی اسالیدها جابه جا می شوند.Tab نمایش تمام پنجره های 

فعال به صورت اسالید که با زدن 
 .Windows نمایش دسکتاپ، با نگهداشتن :Windows + Space

Ctrl+N: بر اساس نوع برنامه ای که نشانگر موس روی آن است، یک نوع جدید از آن 

ایجاد می کند. اگر در تسک بار یک فایل word دارید و بخواهید یک word جدید بسازید، 
کافی است روی آیکون آن در تسک بار کلیک کنید و این دکمه ها را بفشارید. بر اساس 
نوع برنامه معموال نوع جدیدی از آن ایجاد می شود، اگر برنامه اوتلوک باشد، یک نامه 

جدید، اگر اکسل باشد اکسل جدید و... 
Ctrl+W: برعکس مورد قبل است. وقتی چند برنامه از یک نوع باز است، پنجره باز رویی 

را می بندد، فرقی نمی کند که برنامه چه باشد.
Home: ابتدای پنجره فعال را نشان می دهد. مثال اگر صفحه ای از وب باز است، یا پنجره 

Windows Explorer، وقتی در وسط یا پایین آن هستید، با زدن این دکمه می توانید 

باالترین قسمت آن را نگاه کنید. این دکمه زمانی کاربرد بیشتری دارد که مطالب یا 
آیتم های درون پنجره زیاد باشند. مثال هنگامی که در یک سایت در حال خواندن مطلبی 
طوالنی هستید و ناگهان می خواهید به باالی آن مراجعه کنید نیازی نیست با اسکرول 

موس، آن را باال ببرید با زدن این دکمه، ابتدای صفحه را خواهید دید.
End: برعکس مورد قبل، انتهای پنجره فعال را نشان می دهد. 

ممکـن اسـت اسـکریپت ها، رایانه هـا را آلـوده کننـد
اسکریپت ها یکی از مشـهورترین کدهای برنامه نویسی 
هسـتند کـه کم حجم بودن، سـطح باال بـودن و مولتی 
پلتفـرم بـودن آن ها، باعث بـه کارگیری گسـترده آن ها 
شـده اسـت. زبان های گوناگونی برای اسکریپت نویسی 
و  قابلیت هـا  زبان هـا  ایـن  از  یـک  هـر  دارد.  وجـود 
 محدودیت هـای خـاص خـود را دارد. VBSCript یـا
بـرای  زبانـی   Visual Basic Scripting

کـه  اسـت  فعـال  اسـکریپت های  نوشـتن 
در  اجـرا  بـرای  و  مایکروسـافت  شـرکت  توسـط 
اسـت.  شـده  طراحـی  وینـدوز  سیسـتم عامل  های 
محسـوب   lightweight برنامه نویسـی  زبـان  ایـن 
بـه  نیـاز  بـدون  بـاال،  سـرعت  بـا  یعنـی  می شـود، 
عملیـات کامپایـل طوالنـی و در محیط هـای زیـادی 
در سیسـتم عامل های خانـواده وینـدوز اجـرا می شـود. 
کدهـای ایـن برنامـه، بـا توجـه بـه ایـن کـه تحـت 
چـه نـوع کاربـری خاصـی اجـرا می شـوند، می تواننـد 
ایجـاد  فایـل  ببرنـد،  ارث  بـه  را  دسترسـی  حقـوق 
کـرده، آن هـا را ویرایـش و یـا حـذف کننـد. ایـن کدها 
برنامـه ای  هـر  یـا  و  وب  مرورگرهـای  در  می تواننـد 
اجـرا  دارد،  را  وب  صفحـات  نمایـش  قابلیـت  کـه 
کننـد. اجـرا  مو به مـو  را  خاصـی  دسـتورات  و  شـده 

عـالوه بـر ایـن بسـیاری از شـرکت ها از جملـه خـود 
طـوری  را  خـود  دیگـر  برنامه هـای  مایکروسـافت، 
طراحـی می کننـد کـه قـادر بـه اجـرای ایـن کدهـا 
برنامه هـای  از  بسـیاری  مثـال،  عنـوان  بـه  باشـند. 
اجـرای  قابلیـت  مایکروسـافت،  آفیـس  مجموعـه 
دارنـد. را  VBScriptهـا  جملـه  از  اسـکریپت ها 
ایـن موضـوع باعـث کاربردی تـر شـدن ایـن کدهـای 
توانمند می شـود امـا در عین حال توانمنـدی این کدها، 
زنـگ خطری بـرای امنیـت رایانه محسـوب می شـود.

هـر گاه یـک بدافـزار بتواند در قالب یک کد اسـکریپت 
در دل یـک برنامـه کاربـردی اجـرا شـود و بـه رایانـه 
آسـیب وارد کنـد، از یک حفـره و یا آسـیب پذیری بهره 
گرفتـه اسـت. بـه تازگـی یک تروجان شناسـایی شـده 
اسـت کـه طـی مـدت کوتاهـی رایانه هـای زیـادی را 
آلـوده کرده اسـت. این تروجان، یک VBScript اسـت. 
ایـن بدافـزار Trojan:VBS/Startpage.AD نام دارد.
Trojan:VBS/Startpage.AD یـک برنامه کم آزار و 

یـا حتـی بی خطر بـه نظـر می رسـد. اولین اجـرای این 
برنامـه، از طریـق سـایت های آلـوده صـورت می گیرد. 
ایـن سـایت ها که معمـوال تبلیغاتی هسـتند، بـا اجرای 
HomeP�  اسـکریپت  آلـوده باعـث می شـوند صفحـه

 Internet در محیـط مرورگـر StartPage یـا  age

Explorer تغییـر کنـد. عملکـرد ایـن بدافـزار بـا توجه 

بـه عالقه مندی هـای کاربـر و صفحاتـی کـه مشـاهده 
می کنـد، متفـاوت اسـت. بنابرایـن تـا بـه امـروز ده هـا 
سـایت گوناگون شـناخته شـده اسـت کـه ایـن بدافزار 
بـه عنـوان صفحـه آغازیـن مرورگـر انتخـاب می کند. 
برخـی از ایـن وب سـایت ها کامـال بی خطـر بـه نظـر 
می رسـند و حداقـل تـا بـه امـروز، عمـل خطرناکـی از 
آن هـا دیده نشـده اسـت اما دسـته ای از این سـایت ها، 
ماننـد یـک فیشـر عمـل می کننـد، بدیـن ترتیـب کـه 
شـکل ظاهـری آن هـا شـبیه بـه سـایت های مشـهور 
ماننـد گـوگل، مایکروسـافت و یـا فیس بـوک اسـت. 
در ایـن صـورت ممکـن اسـت کاربـر فریـب ظاهـر 
ایـن سـایت ها را خـورده و اطالعـات کاربـری خـود را 
در ایـن سـایت ها وارد کنـد. آدرس ایـن سـایت ها نیـز 
شـبیه بـه سـایت های مشـهور انتخـاب شـده اسـت. 
هسـتند: سـایت ها  ایـن  از  برخـی  زیـر   نمونه هـای 
http://www.googlevideos.net

 http://www.googlearamax.com

 http://www.searchlike.info

نوع انتشـار ایـن بدافزارها به سـایت های آلـوده محدود 
ایـن  انتشـار  اصلـی  روش هـای  از  یکـی  نمی شـود. 
آفیـس،  نرم افزارهـای  فایل هـای  از  اسـتفاده  بدافـزار، 
Docx هـا وDoc .اسـت Word مخصوصـا فایل هـای

هـا می تواننـد ایـن بدافـزار را در خـود ذخیـره کـرده و 
پـس از اجـرای فایـل، باعـث مقیـم شـدن بدافـزار در 
رایانـه شـوند. ایـن فایل هـا می تواننـد از طریـق دانلـود 
مسـتقیم از یـک سـایت  آلـوده و یـا از طریـق ضمیمه 
شـدن بـه یـک ایمیـل مخـرب، بـه رایانـه کاربـران 
سیسـتم عامل های خانـواده ویندوز راه یابنـد. در صورتی 
کـه رایانـه ای بـه ایـن بدافـزار آلوده شـده باشـد، کاربر 
دیگـر قـادر بـه تعویض صفحـه آغازیـن مرورگـر خود 
نخواهـد بـود. این کار بـا اعمال تغییر حقوق دسترسـی 
می گیـرد. صـورت  رجیسـتری  کلید هـای  در  کاربـر 

 متاسـفانه تمـام نسـخه های سیسـتم عامل وینـدوز در 
مقابل این بدافزار آسـیب پذیر هسـتند و سـرعت انتشـار 
این بدافزار نیز با توجه به حجم کم آن، بسـیار باال بوده 
اسـت و مایکروسـافت در حـال تالش بـرای جلوگیری 
از آسـیب های وارده توسـط ایـن نـوع از بـد افزارهـا 
می باشـد. خوشـبختانه تـا بـه امـروز آنتی ویروس هـای 
آنتـی  و   Avira و   Dr.Web مایکروسـافت،  شـرکت 
ویروس هـای دیگـری نظیر سـری نو و کسپرسـکی به 
طور رسـمی از شناسـایی کردن این بدافزار خبر داده اند.

دریافـت فایـل از ایمیل هـای ناشـناس و یا سـایت های 
نامعتبر، کاری خطرناک اسـت. این ایمیل ها و سـایت ها 
معمـوال بـا اسـتفاده از الفاظ فریبنـده، کاربـران رایانه را 
فریـب داده و بـه دریافـت فایل هـای آلـوده و خطرناک 
ترغیـب می کننـد. دقـت داشـته باشـید که لزومـا همه 
بدافزارهـا فایـل اجرایـی نیسـتند و حتـی گاهـی یـک 
فایـل متنی Doc نیـز می تواند رایانه شـما را  آلوده کند.

آشنایی با کلیدهای میان بر ویندوز

اسکریپت ها، خوب هستند یا بد؟

ترفندویندوز


