ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی وﯾﻨﺪوز از
وب ﮐﻢ ﺷﻮﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از وب ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی روﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وب ﮐﻢ دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان دﯾﺪه ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ وب ﮐﻢ ﻟﭙﺘﺎپ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از وب ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮی دﺳﺘﺮﺳﯽ آنﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ :وب ﮐﻢ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ ﮐﻪ از ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
دﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ و ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﻨﺰ وب ﮐﻢ اﺳﺖ .ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺻﺪ در
ﺻﺪ ﻋﻤﻠﯽ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﺎﻏﺬی روی ﺳﻨﺴﻮر ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وب ﮐﻢ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ از وب ﮐﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  USBﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
آن را از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از وب ﮐﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻠﻮی دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز آنﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  Process Explorerﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ وب ﮐﻢ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وب ﮐﻢ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم  Process Explorerﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻨﻬﺎ  1.8ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ دارد و راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﻮﺷﻪی ﻓﺎﯾﻞ  ZIPرا از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻓﻮﻟﺪر  ProcessExplorerﺑﺮوﯾﺪ .روی ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ

راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪی  Run as Administratorرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮهی ﺑﺎز ﺷﺪه اﺑﺘﺪا روی Run
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ  Agreeرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.

ﻧﺎم وب ﮐﻢ ﺧﻮد در وﯾﻨﺪوز را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم وب ﮐﻢ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  Device Managerﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮدن روی ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت ﺑﻪ آن

دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ روی ﻓﻠﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر  Imaging Devicesﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه روی ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ دارای  Cameraاﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ

ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪی  Propertiesرا ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﭘﻨﺠﺮهی ﺑﺎز ﺷﺪه وارد ﺗﺐ  Detailsﺷﻮﯾﺪ .از ﺑﺨﺶ Property
ﮔﺰﯾﻨﻪی  Physical Device Object nameرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روی رﺷﺘﻪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در زﯾﺮ Value
ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آن را ﮐﭙﯽ ﻧﻤﺎﺪ.

ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای از وب ﮐﻢ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار  Process Explorerرا ﻣﺠﺪدا ﺑﺎز ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪی ) Findﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  Ctrl + Fاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ( را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﭙﯽ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ را در آن درج ) (Pasteﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ  Searchرا ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وب ﮐﻢ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﻪ وب ﮐﻢ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب  Propertiesﮔﺰﯾﻨﻪی  Kill Processرا
ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ روی  OKﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻧﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار زﯾﺮ ﻋﻨﻮان  Processﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻧﺎ آﺷﻨﺎ

و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و

دﺳﺘﺮﺳﯽاش ﺑﻪ وب ﮐﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻣﺠﺪدا
ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﺪ اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ وب ﮐﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی وﺟﻮد ﯾﮏ وﯾﺮوس ﯾﺎ
ﺑﺪاﻓﺰار در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺷﺮ آن ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ.

ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آﻧﺘﯽ
وﯾﺮوس ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﮑﻦ ﻧﻤﺎﺪ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ در
اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﻤﻪی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ وﯾﻨﺪوز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﺟﺮای آن در

ﺑﺨﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ  Windows Defenderرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﻧﺮم اﻓﺰار را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺪ.

ﺣﺎﻻ روی ﮔﺰﯾﻨﻪی  Fullاز ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪی  Scan nowرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ

ﺑﺪاﻓﺰاری در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آن را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوسﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻬﺘﺮ از Windows
 Defenderاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺬﻓﺶ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ وب ﮐﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ آن را از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از  Control Panelﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Change or remove programﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

