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کورتانا ویندوز 10 بیشتر از یک جستجوگر ساده بوده و همچون سیری در آی او اس و 
اوکی گوگل در اندروید، یک دستیار پیشرفته و شخصی برای شما می باشد. بنابراین جهت 
سفارشی سازی نتایج برای شما نیاز است که اطالعات ورودی به این دستیار بر روی 
کامپیوتر و همچنین حساب بینگ شما نیز ذخیره شود. درست است که کورتانا می تواند 
برایتان بسیار مفید واقع شود اما شاید شما هم نخواهید تا تاریخچه جستجوهایتان در آن 
ذخیره گردد.  جهت پاکسازی اطالعات ذخیره شده روی کامپیوتر و مرتبط با جستجوهای 
شما در کورتانا می توانید گام های شرح داده شده را دنبال نمایید. بدین منظور در ابتدا منوی 
استارت ویندوز 10 را باز کرده و بر روی آیکون چرخ دنده کلیک کنید تا قسمت تنظیمات 
Priva� را مشاهده کنید. در پنجره تنظیمات ویندوز بر روی گزینه )Settings )ویندوز 

cy کلیک کنید تا به قسمت تنظیمات حریم خصوصی ارجاع داده شوید. در لیست سمت 

چپ صفحه ای که ظاهر می شود بر روی تب Speech, inking, & typing  کلیک کنید. 
 Stop getting to بر روی دکمه  Getting to know you هم اکنون در زیر قسمت
know me  کلیک کنید.  پنجره پاپ آپ ظاهر می شود و از شما می پرسد آیا مطمئن 

هستید که می خواهید اجازه ذخیره سازی اطالعات خود توسط کورتانا را غیر فعال کنید یا 
خیر؟ بنابراین بر روی دکمه Turn off کلیک کنید تا کار غیرفعالسازی ذخیره اطالعات 
کورتانا تمام شود. این روش نه تنها تاریخچه جستجوهای شما در کورتانا را پاکسازی 
می کند بلکه همچنین کورتانا را از اینکه اطالعات بیشتری درباره شما کسب و ذخیره 
کند، متوقف خواهد کرد. توجه داشته باشید که هیچ گزینه جداگانه ای فقط برای پاکسازی 
تاریخچه جستجو کورتانا وجود ندارد و اگر قصد دارید جمع آوری اطالعات شما توسط 
کورتانا را همچنان فعال باقی بگذارید کافی  است بعد از اجرایی کردن ترفند باال اینبار بر 
روی دکمه Get to know me  کلیک کنید. سپس بر روی دکمه Turn on در پنجره ای 
که بصورت پاپ آپ ظاهر می شود نیز کلیک کنید تا کورتانا ویندوز 10 دوباره فعال شود. 
اگر قصد دارید تا این تاریخچه ها را از حساب بینگ خود نیز پاک کنید همان پنجره را باز 
نگه داشته و گام های بعدی را دنبال کنید. تا اینجا اطالعات ذخیره شده بر روی کامپیوتر 
شما حذف شدند اما هنوز اطالعات جمع آوری شده توسط کورتانا بر روی حساب بینگ 
 Go to Bing شما وجود دارد. جهت پاکسازی این تاریخچه ها نیز در ابتدا بر روی لینک
and manage personal info for all your devices  در پایین همان پنجره مرحله 

قبل کلیک کنید. اگر بر روی کامپیوتر خود چندین مرورگر را نصب کرده اید در پنجره ای که 
ظاهر می شود مرورگر دلخواه خود را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه OK  کلیک کنید. 
از شما سوال پرسیده می شود که آیا از پاکسازی اطالعات کورتانا مطمئن هستید و بدین 
منظور نیز بار دیگر بر روی دکمه Clear  کلیک کنید تا کار تمام شود و همه چیز پاک شود.

پای  را  زیادی  ممکن است در طول روز ساعت های 
سیستم کامپیوتر خود سر کنیم و بدون این که هدف 
خاصی را دنبال کنیم، مرورگر اینترنتی خود را باز کرده 
و به صفحات و سایت های مختلف اینترنتی سر بزنیم. 
به این کار وب گردی گفته می شود. این که با هدف یا 
بدون هدف خاصی، سایت های مختلف را باز کرده و 
به جست وجوی مطالب مورد نظرمان بپردازیم. بدون 
شک این کار بسیار لذت بخش است و باعث می شود 
در بسیاری از مواقع متوجه گذر زمان نشویم. اما در 
زمانی که در حال این کار هستید به این فکر می کنید 
که این کار تا چه حد می تواند امنیت شما در جهان 
مجازی را به خطر اندازد؟ آیا به سایت هایی که وارد 
امنیت  برقراری  دارید؟  دقت  کافی  قدر  به  می شوید 
کامل در زمان وب گردی تقریبا غیر ممکن است اما 
رعایت برخی از نکات در استفاده از اینترنت می تواند 
تاثیر قابل توجهی در افزایش امنیت شما داشته باشد. 
به همین خاطر این هفته تصمیم گرفته ایم تا شما را 
با مهم ترین نکات امنیتی در زمان استفاده از اینترنت 

آشنا کنیم.

مراقب کلیک های خود باشید	

می کنید!  کلیک  چیزی  چه  روی  بر  باشید  مراقب 
از کجا می آیید،  بفهمند  راحتی می توانند  به  سایت ها 
آدرس IP شما چیست. نکته بسیار مهمی که در باز 
است  این  باشید  داشته  توجه  باید  لینک  یک  کردن 
که اگر می خواهید اطالعات سایتی که در آن هستید 
نشود  دزدی  است  آمده  آن  لینک  که  سایتی  توسط 
را  لینک  بلکه  نکنید  باز  مستقیم  طور  به  را  لینک   ،
باز  جدید  پنجره  یا  جدید  تب  یک  در  و  کرده  کپی 
کنید. نمونه ای از این سایت ها سایت هایی هستند که 

لینک های  کاربران  و  هستند  تاالر  و  فروم  شکل  به 
می دهند  قرار  صفحه  در  مختلف  اهداف  با  مختلفی 
کنید.  کلیک  آن  روی  تا  می کنند  ترغیب  را  شما  و 
ناشناس  سایت های  از  که  زمانی  برای  راه  امن ترین 
هر  می باشد،  پروکسی  از  استفاده  می کنید  استفاده 
راحتی  به  می کنید  بازدید  پروکسی  بدون  که  سایتی 
طبق  باشد.  داشته  دسترسی  شما   IP به  تواند  می 
از  کالهبرداری ها  و  شده  دزدی  اطالعات  اکثر  آمار 
که  است  لینک هایی  روی  بر  کردن  کلیک  طریق 
و  می کند  لینک  روی  بر  کلیک  به  تشویق  را  کاربر 
سپس به یک سایت آلوده وصل می کند. خصوصا در 
مورد ایمیل هایی که به شما می رسد، حداکثر دقت را 
کنید و ایمیل هایی را که ناشناس می باشد در لیست 
بر  کلیک  و  کردن  باز  از  و  دهید  قرار  خود  هرزنامه 
روی لینک های موجود در محتوای آن خودداری کنید.

 
مرورگر خود را آپدیت کنید	

معموال  کنید.  رسانی  روز  به  مرتب  را  خود  مرورگر 
نسخه های  متناوب  شکل  به  مختلف  مرورگرهای 
این  ارائه می دهند،  دانلود،  برای  را  امنیتی خود  مهم 
باگ های  و  پذیری ها  آسیب  و  مشکالت  نسخه ها 
این  کرده اند،  برطرف  را  قبلی  نسخه های  در  امنیتی 
آسیب پذیری ها معموال بعد از حمله توسط مهاجمین 
گزارش های  همچنین  و  کردن  هک  روش های  و 
دریافت شده از کاربران مبنی بروجود مشکل امنیتی 
این  دریافت  برای  می شود.  برطرف  و  ،شناسایی 
برنامه های به  روز شده حتما از طریق وب سایت خود 
مرورگر اقدام کنید یا به شکل آنالین اقدام به آپدیت 
کردن آن توسط خود مرورگر کنید. همچنین سیستم 
عامل خود را نیز مرتب به روز رسانی کنید خصوصا 

نسخه های امنیتی که سیستم عامل ها برای دانلود هر 
چند وقت یک بار بر روی سایت خود قرار می دهند.

صفحات پاپ آپ را مسدود کنید	

 Pop !را گرفته و آن را بالک کنید Pop�up جلوی
up صفحاتی هستند که بدون اجازه شما باز می شوند 

و شروع به بارگذاری در مرورگر شما می کنند، بسیاری 
که  باشند  بدافزارهایی  می تواند  ها   Pop�up این  از 
مخرب  عملیات  انجام  به  مبادرت  شما  اجازه  بدون 
می کنند. اکثر نسخه های جدید مرورگرها این امکان 
 Pop�up را دارند که به طور پیش فرض، جلوی این
ها را می گیرند و آنها را بالک می کند. اگر در مرورگر 
شما هنوز این ِویژگی فعال نمی باشد حتما آن را فعال 
کرده یا از نسخه های باالتر که این امکان را فراهم 
می کند استفاده کنید یا از نرم افزار های بالک کننده 

Pop�up استفاده کنید.

هر افزونه ای را نصب نکنید	

بسیار  افزونه های مرورگر ها  و  انتخاب پالگین ها  در 
امنیتی  افزونه های  از  بسیاری  حتی  باشید  مراقب 
طراحی شده برای این مرورگر ها خودشان برنامه های 
تروجان و جاسوسی می باشند. تا جایی که امکان دارد 
سعی کنید این افزونه ها را نصب نکنید و اگر زمانی 
کنید  حاصل  اطمینان  آن  اعتبار  از  کردید  نصب  هم 
خود  تایید  مورد  که  کنید  استفاده  افزونه هایی  از  و 
می باشد.  مرورگر  آن  توسعه دهندگان  و  مرورگرها 
بوده  خطرناک  می توانند  شدت  به  افزونه ها  این  زیرا 
و اطالعات مهمی از جمله اطالعات کارت بانکی شما 

را به سرقت ببرند.

تاریخچه جست وجوها را در
»کورتانا« پاک کنید

کمربند ایمنی خود را در اینترنت ببندید
اصول و نکات ایمنی در وب گردی اینترنت ترفندویندوز


