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حرف های  کاربران  ذهن  در  همیشه  که  مواردی  از  یکی 
که  است  این  دارد،  وجود  اینترنت  و  رایانه  آماتور  حتی  یا 
به هر طریقی که شده امنیت اطاعات خود را در فضای 
مجازی حفظ کنند. آلوده شدن رایانه به باج افزار از بدترین 
برای  است  ممکن  که  است  اتفاقاتی  هراس انگیزترین  و 
فایل های  و  اطاعات  باج افزار ها  بیاید.  پیش  کاربر  یک 
شما را قفل گذاری می کنند و برای آزاد سازی آن ها از شما 
درخواست پول می کنند. پول زیادی که در صورت تعلل 
پول  پرداخت  عدم  صورت  در  می کند.  پیدا  هم  افزایش 
نیز بایستی با اطاعات خود خداحافظی کنید. با گسترش 
روزافزون باج افزار ها، لزوم محافظت در برابر آن ها افزایش 
این  شوید  باج افزار ها  گرفتار  اگر  شک  بدون  است،  یافته 
تجربه برای شما بسیار گران تمام خواهد شد. در این هفته 
به 5 نکته برای محافظت در برابر باج افزار ها می پردازیم. با 
عمل کردن به این نکات می توانید تا حد زیادی از آلودگی 
گذشته  سالیان  طول  در  کنید.  جلوگیری  باج افزار ها  به 
باج افزار های متعددی شناسایی شده اند. از مطرح ترین آن ها 
اشاره   CryptoLocker و   TorrentLocker به  می توان 
کرد اما با رعایت نکاتی که در ادامه ذکر می کنیم می توانید 

از اطاعات خود در مقابل این باج افزار ها محافظت کنید.
۱. بکاپ گیری منظم

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

می شوند پس بایستی هر روز بکاپ بگیرید.

۲. به روزرسانی دائمی
تبلت  -دسکتاپ،  می کنید  استفاده  که  پلت فرمی  هر  از 
ارتقا های  و  به روزرسانی ها  آخرین  هوشمند-  گوشی  یا 
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.
۳. شناسایی فایل های مشکوک و فعال سازی پسوند ها

بدافزار  هر  (و  باج افزار ها  با  مقابله  برای  راه مهم  یک 
ابزار های  است.  خودتان  چشم های  از  استفاده  دیگری) 
هستند (همانند  گوناگونی  پسوند های  دارای  آلوده سازی 
EXE. یا PDF.) که بافاصله می توان به آن ها به عنوان 

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

extensions را فعال کنید.

۴. فیلتر کردن ایمیل ها
در سال ۲۰۱۶، هیچ کس نباید از نرم افزار مدیریت ایمیلی 
استفاده کند که ایمیل های دریافتی را در برابر بدافزار ها 
و اقدامات فیشینگ اسکن نمی کند. در این صورت حتمًا 
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.
Internet Security 5. به کارگیری یک نرم افزار

استفاده  باج افزار ها،  برابر  در  مقابله  راه های  تمام  وجود  با 
بهترین  از   Internet Security امنیتی نرم افزار  یک  از 
راه ها برای مقابله با آن ها محسوب می شود. نرم افزار های 
رایگان و پولی گوناگونی هستند که 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 افزار ها را 
متوقف نمی کنند

که  داشت  وجود  روش هایی  باج افزار ها  تولد  هنگام  در 
آن ها را متوقف می کرد اما با رشد و پیشرفته تر شدن آن ها 
آن ها  به  نگاهی  ذیل  در  افتاده اند.  کار  از  راهکار ها  این 

می اندازیم:
۱. رمزنگاری اطاعات

باعث  خودتان  توسط  اطاعات  کردن  رمزنگاری 
باج افزار ها  توسط  مجدد  اطاعات  این  نمی شود 
یک  درون  که  پاکت نامه ای  همانند  نشوند.  رمزنگاری 
که  فشرده ای  فایل  یا  می شود  قرارداده  دیگر  پاکت 
مجدد فشرده می شود. در نتیجه یک پوشه یا کل هارد 
توسط  دوم  بار  برای  می تواند  هم  باز  رمزنگاری شده، 
باج افزار رمزنگاری شود و این کار یک راهکار محسوب 

نمی شود.
System Restore ۲. استفاده از

 Restore یک  با  باج افزار ها،  شیوع  آغازین  روز های  در 
ساده در محیط ویندوز شانس خوبی برای بازیابی اطاعات 
برنامه نویسی  طوری  باج افزار ها  روز ها،  این  اما  داشتید 
می شوند که در قدم اول نقاط بازیابی شما را حذف می کنند، 

در نتیجه System Restore غیرممکن می شود.
BIOS ۳. تغییر ساعت

سـاعت  تغییـر  بـا  باج افزار هـا،  پیدایـش  ابتـدای  در 
BIOS می شـد زمانـی کـه بـرای پرداخـت باج داشـتید 

بـر روی  دیگـر  نیـز  کار  ایـن  امـا  کـرد  بیش تـر  را 
باج افزار هـای جدیـد انجام شـدنی نیسـت. در نهایـت 
بـه یاد داشـته باشـید پرداخـت باج بـه باج گیـر همواره 
یـک راه حـل نیسـت. چـرا کـه مجـدد شـما بـه طـور 
مـداوم هـدف این نـوع باج گیری هـا قـرار می گیرید.5 
راهـکاری کـه در بـاال عنـوان شـد هیـچ گاه قدیمـی 

نمی افتنـد. کار  از  و  نمی شـوند 

ترفندویندوز

پنل های کناری در ویندوز 8 را غیر فعال کنید

 Metro) Modern همان طور که می دانید ویندوز ۸ از دو محیط کلی تشکیل شده است: یکی
UI) و دیگری همان محیط دسکتاپ قدیمی. برای ارتباط بین این دو محیط می توان از دو 

 Charms Bar .استفاده کرد Switcher و Charms Bar پنل کناری ویندوز ۸ به نام های
که با قرارگیری نشانگر ماوس در باالی سمت راست صفحه نمایش پدیدار می شود امکاناتی 
نظیر جست وجو، دسترسی به صفحه Start و تنظیمات ویندوز را فراهم می سازد. همچنین 
با قراردادن نشانگر ماوس در باالی سمت چپ صفحه نمایش، Switcher پدیدار می شود 
که امکان جابه جایی بین برنامه های در حال اجرا در دو محیط Modern UI و دسکتاپ را 
فراهم می سازد. در صورتی که عاقه ای ندارید با قرارگیری ماوس در باالی سمت راست و 
چپ صفحه این دو پنل پدیدار شوند در این هفته به نحوه غیرفعال کردن این قابلیت خواهیم 
پرداخت. البته همچنان با استفاده از کلید های ترکیبی Win+C و Win+Tab امکان دسترسی 

به این دو پنل وجود دارد.
بدین منظور: ابتدا کلید های ترکیبی Win+R را فشار دهید تا پنجره Run باز شود. در محیط 
Run عبارت regedit را وارد کرده و Enter را بزنید تا ویرایش گر رجیستری ویندوز باز شود.

اکنون در محیط Registry به مسیر زیر بروید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curren-

tVersion\ImmersiveShell

حال بر روی ImmersiveShell کلیک راست کرده و New > Key را انتخاب کنید. نام این 
کلید جدید را EdgeUI قرار دهید. اکنون در حالی که EdgeUI در حالت انتخاب است، از 
 New > DWORD قسمت دیگر صفحه بر روی فضای خالی از صفحه راست کلیک کرده و
(bit) Value-۳۲ را انتخاب نمایید.نام این مقدار جدید را DisableCharmsHint قرار دهید.

 Value دوبار کلیک کرده و در پنجره باز شده مقدار DisableCharmsHint حال بر روی
data را به ۱ تغییر داده و OK کنید. با این کار در صورتی که ماوس را به باالی سمت راست 

صفحه ببرید دیگر Charms Bar نمایان نخواهد شد.
در مرحله بعد مجدد یک DWORD Value ایجاد کرده و نام آن را DisableTLcorner را 

دهید. سپس مقدار Value data آن را نیز به ۱ تغییر دهید.
با این کار با بردن نشان گر ماوس به باالی سمت چپ صفحه اثری از Switcher هم نمایان 
نخواهد شد. برای بازگردانی به حالت اولیه نیز کافی است مقدار وارد شده برای هر کدام از 
DWORD Value را به ۰ تغییر دهید اما معموال این پنل  ها طبق نظرسنجی  های انجام 

گرفته از کاربران، بیشتر از این که محیط کاربری ویندوز را برای کاربر خوشایند کنند، باعث 
عذاب و ناراحتی کاربران بوده اند. به همین خاطر بعید به نظر می رسد که کسی تمایل به 

بازگردانی پنل  ها داشته باشد.

در برابر باج افزار ها محافظت شوید
نکاتی که باید رعایت کنید تا درگیر باج افزار ها نشوید


