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Win� پس از عرضه نسخه نهایی ویندوز۱۰، پروژه مایکروسافت برای آزمایش کنندگان تحت عنوان 
dows Insider همچنان ادامه دارد. همان گونه که آزمایش کنندگان، امکان تست ویندوز ۱۰ را پیش 

از دیگر کاربران داشتند، در حال حاضر نیز کاربرانی که به Windows Insider می پیوندند می توانند 
به روزرسانی های ویندوز ۱۰ را پیش از دیگران نصب کرده و قابلیت های جدید ویندوز ۱۰ را تجربه 
build مایکروسافت بپیوندید و Windows Insider کنند. در صورتی که شما نیز مایلید به برنامه

های پیش نمایش را زودتر از بقیه دریافت کنید، این کار به سادگی شدنی است. از طرفی این موضوع 
دائمی نیست و می توانید هر زمان که مایل بودید از این پروژه خارج شوید. این ویژگی مخصوص 
کاربرانی است که حاضرند قابلیت های جدید را با ریسک وجود باگ و مشکل در آن ها تجربه کنند و 
این مشکالت را نیز به مایکروسافت گزارش کنند. پیش از پیوستن به Windows Insider در نظر 
داشته باشید که مایکروسافت هیچ گاه تست قابلیت های آزمایشی را در رایانه اصلی تان پیشنهاد نمی کند.

Insiderنحوهپیوستنبهبرنامه
پیش از هر چیز الزم است که با حساب کاربری مایکروسافت خود وارد ویندوز شوید. 
 Setting اگر حساب کاربری شما از نوع محلی است بایستی پس از ورود به اپلیکیشن
 و انتخاب Accounts، اقدام به تغییر نوع حساب خود کنید. همچنین بایستی به آدرس

https://insider.windows.com رفته و پس از کلیک روی Get Started با وارد کردن 

اطالعات حساب کاربری مایکروسافت خود، عضو این پروژه شوید. پس از انجام این کار، در 
  Advanced optionsشوید وUpdate & security  ویندوز، وارد Settings اپلیکیشن
را انتخاب کنید. سپس در قسمت Get Insider builds بر روی Get Started کلیک 
کرده و پیغام تأییدیه را تأیید کنید. با این کار ویندوز از نو راه اندازی خواهد شد و شما به جمع 
آزمایش کنندگان پروژه Windows Insider خواهید پیوست. در صورتی که امکان انتخاب 
Pri� به Settings وجود نداشت و این دکمه خاکستری بود، در اپلیکیشنGet Started 

 Di�مراجعه کنید و اطمینان پیدا کنید گزینه Feedback & diagnostics و سپس vacy

 agnostic and usage dataبر روی Full یا Enhanced تنظیم شده باشد. در صورتی 

که این گزینه بر روی Basic تنظیم شده باشد امکان پیوست به Insider وجود ندارد.
انتخابنوعدریافتبهروزرسانیها

Setting در اپلیکیشن Windows Update وارد صفحه ،Insider پس از پیوستن به 
 Get Insider را انتخاب کنید. اکنون می توانید در قسمت Advanced options شوید و
builds تعیین کنید که buildها را چگونه دریافت کنید و جزو دسته Slow یا Fast شوید. 

اگر وضعیت بر روی Fast تعیین شده باشد، به روزرسانی ها سریع و زودبه روز دریافت خواهند 
شد. اما اگر گزینه انتخابی Slow باشد، تنها به روزرسانی هایی که در حلقه Fast مورد تأیید 

واقع شده باشند را دریافت خواهید کرد.

یکی از مواردی که همیشه در ذهن کاربران حرفه ای یا 
حتی آماتور رایانه و اینترنت وجود دارد، این است که به 
هر طریقی که شده امنیت اطالعات خود را در فضای 
مجازی حفظ کنند. آلوده شدن رایانه به باج افزار از بدترین 
و هراس انگیزترین اتفاقاتی است که ممکن است برای 
یک کاربر پیش بیاید. باج افزارها اطالعات و فایل های 
شما را قفل گذاری می کنند و برای آزادسازی آن ها از شما 
درخواست پول می کنند. پول زیادی که در صورت تعلل 
افزایش هم پیدا می  کند. در صورت عدم پرداخت پول 
نیز بایستی با اطالعات خود خداحافظی کنید. با گسترش 
آن ها  برابر  در  محافظت  لزوم  باج افزارها،  روزافزون 
افزایش یافته است، بدون شک اگر گرفتار باج افزارها 
شوید این تجربه برای شما بسیار گران تمام خواهد شد. 
در این هفته به ۵ نکته برای محافظت در برابر باج افزارها 
تا  می توانید  نکات  این  به  کردن  عمل  با  می پردازیم. 
حد زیادی از آلودگی به باج افزارها جلوگیری کنید. در 
شناسایی  متعددی  باج افزارهای  گذشته  سالیان  طول 
واناکارنلی،  به  می توان  آن ها  مطرح ترین   از  شده اند. 
اما  کرد.  اشاره   CryptoLocker و   TorrentLocker

با رعایت نکاتی که در ادامه ذکر می کنیم می توانید از 
اطالعات خود در مقابل این باج افزارها محافظت کنید.

۱.بکاپگیریمنظم
باج افزارها  برابر  در  محافظت  برای  قدم  نخستین 
پشتیبان گیری مداوم و منظم از فایل ها و اطالعات است. 
کاله بردارها مایلند تا دسترسی شما به اطالعات تان را 
جدید  پشتیبان  نسخه   یک  شما  اگر  اما  کنند  محدود 
پیش  از  آن ها  باشید،  داشته  اختیار  در  اطالعات تان  از 
یک  در  را  خود  حیاتی  اطالعات  خورده اند.  شکست 
محل ذخیره کنید و به طور مداوم از آن ها بکاپ بگیرید. 
زمان  اساس  بر  بایستی  نیز  بکاپ گیری  زمانی  برنامه 
به روزرسانی اطالعات تان تنظیم شود. اگر اطالعات هر 

روز به روز می شوند پس بایستی هر روز بکاپ بگیرید.
2.بهروزرسانیدائمی

از هر پلت فرمی که استفاده می کنید -دسکتاپ، تبلت 
یا گوشی هوشمند- آخرین به روزرسانی ها و ارتقاهای 
سیستم عامل را اعمال نمایید. اگر به روزرسانی ویندوز را 
غیرفعال کرده اید، هم اکنون آن را فعال کنید و به آخرین 

نسخه به روز نمایید.
3.شناساییفایلهایمشکوکوفعالسازیپسوندها

بدافزار  هر  )و  باج افزارها  با  مقابله  برای  مهم  راه  یک 
دیگری( استفاده از چشم های خودتان است. ابزارهای 
آلوده سازی دارای پسوندهای گوناگونی هستند )همانند 
به  آن ها  به  می توان  بالفاصله  که   )PDF. یا   EXE.

عنوان یک فایل خطرناک مشکوک شد. با فعال سازی 
نمایش پسوندها در ویندوز می توانید فایل های مشکوک 
در  کار  این  برای  کنید.  حذف  و  کرده  شناسایی  را 
گزینه ی تیک   View تب  در  اکسپلورر،  فایل   محیط 

File name extensions را فعال کنید.

4.فیلترکردنایمیلها
مدیریت  نرم افزار  از  نباید  کس  هیچ   ،۲۰۱۶ سال  در 
ایمیلی استفاده کند که ایمیل های دریافتی را در برابر 
این  در  نمی کند.  اسکن  فیشینگ  اقدامات  و  بدافزارها 
صورت حتماً در قسمت فیلتر کردن ایمیل ها دستوری 
اعمال نمایید تا ایمیل های حاوی فایل های اجرایی و 

EXE مستقیماً حذف شوند و به دست شما نرسند.

InternetSecurity5.بهکارگیرییکنرمافزار
باج افزارها،  برابر  در  مقابله  راه های  تمام  وجود  با 
Internet Security امنیتی  نرم افزار  یک  از   استفاده 

از بهترین راه  ها برای مقابله با آن ها محسوب می شود. 
که  هستند  گوناگونی  پولی  و  رایگان  نرم افزارهای 
می توانند در این راه به شما کمک کنند. بسیاری از این 
نرم افزار ها امکان مسدود کردن دسترسی به پوشه های 

مهم را فراهم می کنند و با این کار از داده ها محافظت 
می نمایند.

تاکتیک هایی که دیگر باج افزارها را متوقف نمی کنند
داشت که  باج افزارها روش هایی وجود  تولد  در هنگام 
آن ها را متوقف می کرد. اما با رشد و پیشرفته تر شدن 
آن ها این راهکارها از کار افتاده اند. در ذیل نگاهی به 

آن  ها می اندازیم:
۱.رمزنگاریاطالعات

رمزنگاری کردن اطالعات توسط خودتان باعث نمی شود 
این اطالعات مجدد توسط باج افزارها رمزنگاری نشوند. 
همانند پاکت نامه ای که درون یک پاکت دیگر قرار داده 
می شود یا فایل فشرده ای که مجدد فشرده می شود. در 
باز هم  رمزنگاری شده،  هارد  یا کل  پوشه  نتیجه یک 
می تواند برای بار دوم توسط باج افزار رمزنگاری شود و 

این کار یک راهکار محسوب نمی شود.
System Restore2.استفادهاز

 Restore در روزهای آغازین شیوع باج افزارها، با یک
بازیابی  برای  خوبی  شانس  ویندوز  محیط  در  ساده 
طوری  باج افزارها  روزها،  این  اما  داشتید.  اطالعات 
بازیابی  نقاط  اول  قدم  در  که  می شوند  برنامه نویسی 
 System Restore شما را حذف می کنند، در نتیجه

غیرممکن می شود.
BIOS3.تغییرساعت

 BIOS ساعت  تغییر  با  باج افزارها،  پیدایش  ابتدای  در 
باج داشتید را بیش تر  می شد زمانی که برای پرداخت 
کرد. اما این کار نیز دیگر بر روی باج افزارهای جدید 
انجام شدنی نیست. در نهایت به یاد داشته باشید پرداخت 
باج به باج گیر همواره یک راه حل نیست. چرا که مجدد 
قرار  باج گیری ها  نوع  این  هدف  مداوم  طور  به  شما 
هیچ گاه  شد  عنوان  باال  در  که  راه کاری   ۵ می گیرید. 

قدیمی نمی شوند و از کار نمی افتند.

زودتر از دیگران تغییرات ویندوز را ببینید
در برابر باج افزارها محافظت شوید
نکاتی که باید رعایت کنید تا درگیر باج افزارها نشوید ترفندویندوز


