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ممکـن اسـت در طـول روز سـاعت های زیـادی را پای 
سیسـتم کامپیوتـر خـود بگذرانیم و بدون ایـن که هدف 
خاصـی را دنبـال کنیـم، مرورگـر اینترنتـی خـود را بـاز 
کـرده و به صفحات و سـایت های مختلف اینترنتی سـر 
بزنیـم. بـه ایـن کار وب گـردی گفتـه می شـود. این که 
بـا هـدف یـا بدون هـدف خاصـی، سـایت های مختلف 
را بـاز کـرده و بـه جسـت وجوی مطالـب مـورد نظرمان 
بپردازیـم. بدون شـک این کار بسـیار لذت بخش اسـت 
و باعث می شـود در بسـیاری از مواقع متوجـه گذر زمان 
نشـویم. امـا در زمانـی کـه در حـال این کار هسـتید به 
ایـن فکـر می کنیـد کـه ایـن کار تـا چـه حـد می تواند 
امنیـت شـما در جهـان مجـازی را بـه خطـر انـدازد؟ آیا 
بـه سـایت هایی کـه وارد می شـوید بـه قدر کافـی دقت 
داریـد؟ برقراری امنیت کامل در زمـان وب گردی تقریبا 
غیر ممکن اسـت امـا رعایت برخی از نکات در اسـتفاده 
از اینترنـت می توانـد تاثیـر قابـل توجهـی در افزایـش 
امنیـت شـما داشـته باشـد. بـه همیـن خاطر ایـن هفته 
تصمیـم گرفته ایـم تا شـما را با مهم ترین نـکات امنیتی 

در زمـان اسـتفاده از اینترنت آشـنا کنیم.

مراقب کلیک های خود باشید 

مراقـب باشـید بـر روی چـه چیـزی کلیـک می کنیـد! 
سـایت ها بـه راحتـی می تواننـد بفهمند از کجـا می آیید، 
آدرس IP شـما چیسـت. نکتـه بسـیار مهمی کـه در باز 
کـردن یـک لینـک باید توجه داشـته باشـید این اسـت 
کـه اگـر می خواهید اطالعات سـایتی که در آن هسـتید 
توسـط سـایتی که لینـک آن آمده اسـت دزدی نشـود، 
لینـک را بـه طور مسـتقیم باز نکنید بلکـه لینک را کپی 
کـرده و در یـک تب جدیـد یا پنجره باز کنیـد. نمونه ای 
از این سـایت ها سـایت هایی هسـتند که به شـکل فروم 

و تـاالر هسـتند و کاربران لینک های مختلفـی با اهداف 
مختلـف در صفحـه قـرار می دهنـد و شـما را ترغیـب 
می کننـد تـا روی آن کلیـک کنیـد. امن تریـن راه برای 
زمانـی کـه از سـایت های ناشـناس اسـتفاده می کنیـد 
اسـتفاده از پروکسـی می باشـد، هـر سـایتی کـه بـدون 
 IP پروکسـی بازدیـد می کنیـد بـه راحتی مـی توانـد به
شـما دسترسـی داشـته باشـد. طبق آمار اکثـر اطالعات 
دزدی شـده و کالهبرداری هـا از طریـق کلیک کردن بر 
روی لینک هایـی اسـت کـه کاربـر را تشـویق به کلیک 
بـر روی لینـک می کنـد و سـپس بـه یک سـایت آلوده 
وصـل می کنـد. خصوصـا در مـورد ایمیل هایـی کـه به 
شـما می رسـد، حداکثـر دقـت را کنیـد و ایمیل هایـی را 
که ناشـناس می باشـد در لیسـت هرزنامه خود قرار دهید 
و از بـاز کـردن و کلیـک بـر روی لینک هـای موجود در 

محتـوای آن خـودداری کنید.
 

مرورگر خود را آپدیت کنید 

مرورگـر خـود را مرتـب بـه روز رسـانی کنیـد. معمـوال 
مروگرهـای مختلـف بـه شـکل متنـاوب نسـخه های 
مهـم امنیتـی خـود را بـرای دانلـود، ارائه می دهنـد، این 
نسـخه ها مشـکالت و آسـیب پذیری هـا و باگ هـای 
امنیتـی در نسـخه های قبلـی را برطـرف کرده انـد، ایـن 
آسـیب پذیری ها معمـوال بعد از حمله توسـط مهاجمین 
و روش هـای هـک کـردن و همچنیـن گزارش هـای 
دریافـت شـده از کاربـران مبنی بروجود مشـکل امنیتی، 
ایـن  دریافـت  بـرای  می شـود.  برطـرف  و  شناسـایی 
برنامه هـای به روز شـده حتمـا از طریق وب سـایت خود 
مرورگـر اقـدام کنید یا به شـکل آنالین اقـدام به آپدیت 
کردن آن توسـط خـود مرورگر کنید. همچنین سیسـتم 
عامـل خـود را نیـز مرتب به روز رسـانی کنیـد خصوصا 

نسـخه های امنیتی که سیسـتم عامل ها برای دانلود هر 
چنـد وقـت یک بار بـر روی سـایت خود قـرار می دهند.

صفحات پاپ آپ را مسدود کنید 

Pop up !را گرفته و آن را بالک کنید Pop�up جلوی 
صفحاتـی هسـتند که بـدون اجازه شـما باز می شـوند و 
شـروع بـه بارگذاری در مرورگر شـما می کنند، بسـیاری 
از ایـن Pop�up هـا می تواننـد بدافزارهایـی باشـند که 
بـدون اجـازه شـما مبـادرت بـه انجـام عملیـات مخرب 
می کننـد. اکثر نسـخه های جدیـد مرورگرهـا این امکان 
 Pop�up را دارنـد که به طـور پیش فرض، جلوی ایـن
هـا را می گیرنـد و آنها را بالک می کنند. اگـر در مرورگر 
شـما هنوز این ِویژگی فعال نمی باشـد حتمـا آن را فعال 
کـرده یـا از نسـخه های باالتر که ایـن امـکان را فراهم 
می کنـد اسـتفاده کنید یـا از نرم افزار هـای بالک کننده 

Pop�up اسـتفاده کنید.

هر افزونه ای را نصب نکنید 

هـا  مرورگـر  افزونه هـای  و  پالگین هـا  انتخـاب  در 
افزونه هـای  از  بسـیاری  باشـید حتـی  مراقـب  بسـیار 
امنیتـی طراحـی شـده بـرای ایـن مرورگر ها خودشـان 
برنامه هـای تروجان و جاسوسـی می باشـند. تا جایی که 
امـکان دارد سـعی کنیـد ایـن افزونه هـا را نصـب نکنید 
و اگـر زمانـی هـم نصـب کردیـد از اعتبـار آن اطمینان 
حاصـل کنیـد و از افزونه هایـی اسـتفاده کنید کـه مورد 
تاییـد خـود مرورگرهـا و توسـعه دهنـدگان آن مرورگـر 
می تواننـد  شـدت  بـه  افزونه هـا  ایـن  زیـرا  می باشـد. 
خطرنـاک بـوده و اطالعـات مهمـی از جملـه اطالعات 

کارت بانکـی شـما را بـه سـرقت ببرنـد.

Task manager در ویندوز 10

اصول امنیتی پایه در وب گردی
آموزش نکات ایمنی که در وب گردی باید بدانید

ترفندویندوز

در ویندوز ۱۰ ابزار کاربردی تسک منیجر، تغییرات جالبی داشته است که شاید شما به آن دقت 
نکرده باشید. بیشتر افراد با گرفتن کلیدهای ترکیبی Alt+ Crl+Del این برنامه را باز کرده و سریعا 
برنامه های مشکل دار را می بندند. اما شاید بد نباشد که بیشتر با task manager و امکاناتی 
که در اختیار شما قرار می دهد، آشنا شوید. تسک منیجر نه تنها اجازه مدیریت پروسه ها را به شما 
می دهد، بلکه ابزارهای کاربردی مختلفی برای نظارت بر کارایی و تخصیص منابع سیستم در 

اختیارتان قرار می دهد. با مراجعه به تب Performance به موارد زیر دسترسی خواهید داشت:
نظارت بر منابع: در پایین پنجره بر روی Open Resource Monitor کلیک کنید تا وارد 
بخش نظارت بر منابع شوید. در این محیط می توانید به صورت پیشرفته، داده های درلحظه 
در خصوص سیستم تان را مشاهده کنید. داده هایی پیرامون ریسه های در حال استفاده، زمان 

پاسخ گویی دیسک و... .
  Hide graphsحالت های مشاهده: با راست کلیک بر روی نوار سمت چپ صفحه و انتخاب
می توانید نمودارهای موجود در نوار را مخفی کنید و با انتخاب Summary view نیز تنها نوار 
را مشاهده خواهید کرد. همچنین می توانید در فضای پنل سمت راست، راست کلیک کنید و 
 Graph summary viewرا انتخاب کنید تا تنها محتوای پنل سمت راست نمایان شود.

اطالعات لحظه ای: با راست کلیک بر روی هر یک از منابع )همانند CPU یا Memory( و 
 Paste می توانید اطالعات لحظه ای هر منبع را کپی کنید و در محل دلخواه Copy انتخاب
نمایید. این اطالعات هنگامی که می خواهید از شخص دیگری برای حل مشکل کمک بگیرید 

بسیار مفید خواهند بود.
راست،  سمت  پنل  در  سپس  کنید،  انتخاب  را  خود  شبکه  شبکه: کارت  اطالعات  ریز 
راست کلیک کنید و View network details را انتخاب کنید. در این صفحه ریز جزئیات 
مربوط به شبکه همانند سرعت لینک، بایت های ارسالی و دریافتی و... قابل مشاهده خواهد بود.
سایر اطالعات مفید: هر منبع، جزئیات جالبی را در خود گنجانده است. همانند زمان باال 
بودن سیستم در CPU، اسالت های رم در Memory، سرعت خواندن و نوشتن در Disk و... .

 Disk، :در تسک منیجر ویندوز ۱۰ شامل ٥ ستون است Process به طور پیش فرض تب
Memory، CPU، Name و Network. این ستون ها مهم ترین جزئیات و اطالعات را در 

اختیار شما قرار می دهند اما اگر مایل هستید به جزئیات بیشتری دست پیدا کنید در محدوده این 
سر ستون ها کلیک راست کنید. سپس مشاهده خواهید کرد که ستون های دیگر هم وجود دارند 
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