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مرورگر Microsoft Edge در حال حاضر، یک تازه کار محسوب شده و دارای باگ ها و 
مشکالت نرم افزاری زیادی است. همین امر باعث می شود که بیشتر کاربران پس از گذشت 
مدتی از نصب ویندوز 10، با مرورگر اج به مشکل بر بخورند. این مشکالت می تواند مربوط 
به افت عملکرد، کرش کردن، ظهور تبلیغات غیرعادی و مرموز، نوار ابزار یا صفحه های فرعی 
)پاپ آپ ( باشد. در این حین برای رفع مشکالت موجود، نیازمند ریست کردن )بازنشانی تنظیمات 

اولیه( مایکروسافت اج خواهید بود.
روش ریست کردن مرورگر مایکروسافت اج مانند سایر مرورگرها نیست. مرورگر اج بخشی جدا 
نشدنی از سیستم عامل ویندوز 10 بوده و به هیچ وجه نمی توان آن را از ویندوز حذف )آن اینستال( 
کرد. روش های مختلفی برای این کار وجود دارد اما ابتدا باید از روش های اساسی و اولیه استفاده کنید.

ریست کردن مرورگر اج از طریق بخش تنظیمات
برای باز کردن بخش تنظیمات مربوط به مرورگر اج، بایستی پس از کلیک بر روی سه نقطه 
افقی واقع در گوشه باالیی سمت راست موجود در پنجره مرورگر، گزینه Settings را برگزینید. 
 Choose what ابتدا بر روی عبارت های ،Clear browsing data در زیر مجموعه بخش
to clear و Show more کلیک کرده و سپس همه انواع داده های قابل انتخاب را تیک بزنید؛ 

در نهایت بر روی Clear کلیک کنید. حال باید رایانه خود را از نو راه اندازی کرده و مرورگر 
مایکروسافت اج را دوباره اجرا کنید.

تعمیر نرم افزاری مایکروسافت اج با ابزار سیستم فایل ِچِکر
مرورگر مایکروسافت اج از مولفه های هسته ویندوز 10 بوده و یک نرم افزار جداگانه نیست. در 
 System File صورتی که پیغام خطای جاری بر اثر آسیب دیدگی فایل یا موارد مشابه باشد، ابزار
Checker )سیستم فایل ِچِکر( ویندوز 10 قادر به رفع مشکالت مربوطه خواهد بود. برای اجرای 

ابزار سیستم فایل چکر )sfc.exe( به منظور کاوش کامل سیستم، بایستی بعد از کلیک راست بر روی 
 منوی شروع ویندوز 10، گزینه )Command Prompt )Admin را انتخاب کرده و دستور متنی

“sfc /scannow” را درون آن تایپ و اینتر کنید.
در صورتی که ابزار سیستم فایل چکر در حل مشکل موجود ناموفق بود، می توانید با استفاده از 
 DISM )Deployment Image Servicing and Management( دستورهای پیشرفته
این مشکالت را حل کنید. برای آگاهی از این دستورها، باید در دنیای وب جستجو کنید. پس از 
این کار، رایانه خود را دوباره راه اندازی کنید تا به احتمال زیاد مشکل برطرف شود. هنگامی که 
مرورگر مایکروسافت اج را پس از انجام این کار اجرا می کنید، مشاهده خواهید کرد که تنظیمات 
آن ریست شده و در حالت پیش فرض قرار گرفته است. اگر باز هم با هرگونه خطایی مواجه 
شدید، سپس می توانید کد خطای موجود در صفحه ثبت وقایع را یادداشت کرده و از طریق لینک 

مرکز آموزش MSDN  برای حل مشکل مربوطه اقدام کنید.

دیجیتالی  به صورت  را  بسیاری  اطالعات  روز  هر  شما 
تولید می کنید و آن ها را در محیط هایی مانند هارد لپ تاپ 
خود یا فضاهای ابری که در اختیار دارید نظیر ایمیل تان 
یا  درایو  یا فضاهای ذخیره سازی دیگری چون گوگل 
دراپ باکس ذخیره می کنید. برخی از این اطالعات برای 
شما اهمیت بسیار زیادی دارند به گونه ای که اگر دست 
فرد دیگری به آن ها برسد احساس خطر می کنید. گذشته 
می روند،  شمار  به  معمولی  اطالعات  که  موارد  این  از 
اطالعاتی نظیر داده های مربوط به حساب های مالی و 
بانکی شما هم اهمیت بسیاری دارند زیرا امنیت شما را از 
نظر مالی هم به خطر خواهند انداخت. به هر حال توجه 
انتخاب  خود  مختلف  اکانت های  برای  که  رمزهایی  به 
می کنیم موضوعی است که به آسانی نمی توان از کنار آن 
گذشت. وقتی یک هکر تصمیم می گیرد حساب کاربری 
شما را هک کند، به مواردی توجه خواهد کرد که شما هم 
در هنگام انتخاب یک رمز عبور به آن ها فکر می کنید. 
مواردی مانند کوتاه بودن، آسان بودن رمز عبور برای به 
خاطر سپردن، انتخاب مواردی نظیر تاریخ تولد، شماره 
شناسنامه و ... برای رمز عبور. تمام این موارد ممکن است 
که کار شما را ساده تر کند و راحت تر بتوانید رمزهای عبور 
خود را به خاطر بسپارید اما از طرف دیگر باعث می شوند 
تا شما از نظر امنیتی، بسیار متزلزل بوده و اطالعات خود 
را به سادگی در معرض حمله هکرها قرار دهید. به همین 
خاطر در بخش امنیت این هفته به شما آموزش خواهیم 
داد که در هنگام انتخاب یک رمز عبور به چه نکاتی باید 
توجه بیشتری نشان دهید تا رمز عبور شما مناسب باشد. 

هر	چه	طوالنی	تر،	بهتر	

برای مدتی، رمزهای عبوری با طول 6 تا 8 کاراکتر کافی 
اما حاال متخصصان توصیه می کنند  به نظر می رسید؛ 

که رمزهای عبوری به طول حداقل 12 تا 1۴ کاراکتر 
تا بدین طریق اطمینان حاصل شود که  انتخاب کنیم 
رمز ما امنیت بیشتری دارد. هرچه تعداد کاراکترهای رمز 
عبور بیشتر باشد، احتمال کرک شدن آن کمتر و کمتر 
خواهد شد. هرچه تعداد کاراکترهای رمز عبور کمتر باشد، 
برای  به خصوص  بود؛  آسان تر خواهد  آن  زدن  حدس 
هکرهایی که تکنولوژی های الزم را برای انجام این کار 
دارند. اما هنگامی که از پسوردهای طوالنی و پیچیده 
تکنولوژی ها،  همان  با  هکر  همان  استفاده می کنید، 
احتماال نمی تواند رمزتان را حدس بزند و او نیز باید از 

فناوری هایی پیشرفته تر بهره ببرد.

جمله	بهتر	از	کلمه	هست	

بسیاری از متخصصان می گویند اگر در انتخاب رمزهای 
بهره  جمالت  از  کلمات  از  استفاده  به جای  خود  عبور 
و  یابد  افزایش  آن  امنیت  تا  شد  خواهد  باعث  ببریم؛ 
انتخاب  را  پیچیده  پسورد  یک  حالت  این  در  درواقع 
شرکت  مدیرعامل  و  مؤسس   Ali Kasztan کرده ایم. 

هوص سایبری Sixgill می گوید:
در  -که  را  خود  موردعالقه  نقل قول های  و  جمالت 
کتاب ها و فیلم های مختلف شنیده اید و می توان آن ها را 
به راحتی به خاطر سپرد- با یکسری از کاراکترهای دیگر 
ترکیب کنید تا به این طریق بتوانید بهترین و قوی ترین 

پسوردهای ممکن را تولید کنید.
summertimeandthelivin� عبارت مثال  عنوان   به 

giseasy بهتر از summer1 است.

و  کوچک  و  بزرگ  حروف  اعداد،  است   بهتر 
ببرید  کار  به  جمالت  کنار  در  را  مختلف  کاراکترهای 
تا رمزهای عبورتان پیچیده تر شوند. بدین طریق یک 
باشد: عبارت  این  به  شبیه  چیزی  می تواند  خوب   رمز 

$summerT1meAndTheLivingIsEasy

انتخاب  برای  خوب  بسیار  روش  یک  شد؛  گفته  آنچه 
پسوردهای امن و یکتا و پیچیده است.

بی	توجهی	به	رمز	ایمیل،	بدترین	کار	است	

هنگامی که صحبت در مورد امنیت رمز عبور به میان 
می آید؛ معموال مواردی از جمله رمز حساب های بانکی، 
کارت های اعتباری و دیگر اطالعات مهم و حساس به 
نادیده  بین  این  در  ایمیل  عبور  رمز  اما  ذهن می رسند. 
گرفته می شود. در حالی که دسترسی به ایمیل احتماال 
باعث خواهد شد تا بسیاری از حساب های کاربری فرد 
نیز با خطر هک شدن مواجه شوند. از آنجا که معموال 
ایمیل یکی از مهم ترین گزینه ها برای بازیابی رمز عبور 
سایر حساب های کاربری است؛ باید سعی کنید تا آنجا 
که امکان دارد یک رمز عبور امن و قوی برای آن تعیین 
کنید. به عبارتی می توان ایمیل را راه دسترسی به بسیاری 
از اطالعات کاربر و نیز رمز عبور سایر حساب های کاربری 
وی دانست. به گفته مایکل کایزر، مدیر اجرایی یکی از 
شرکت های امنیت سایبری؛ استفاده از سیستم های تعیین 
هویت چندمرحله ای باعث می شود تا یک الیه محافظتی 
اضافه برای دسترسی به رمز عبور و ایمیل شما سد راه 
هکرها شود. هم اکنون سیستم تعیین هویت چندمرحله ای 
خدمات  ارائه دهنده  بزرگ  سرویس های  از  بسیاری  در 
مورد  این  به  کاربران  از  بسیاری  می شود.  ارائه  ایمیل 
باعث می شود  و همین موضوع  بی توجه هستند  کامال 
عبور  رمزهای  که  باید گفت  نهایت  در  کنند.  که ضرر 
خود را جدی بگیرید و سعی کنید که برای هر کدام از 
و  امن  و  جدا  عبور  رمز  یک  خود  کاربری  حساب های 
قوی تعیین کنید و تا جایی که ممکن است از رمز عبور 
نکنید. استفاده  کاربری خود  چند حساب  برای  یکسان 

مایکروسافت Edge را ریست کنید

آموزش نکاتی برای
انتخاب یک پسورد ایمن تر

رمز عبور، دروازه ورود به اطالعات شما
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