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تواناتک: آیا احساس می کنید سرعت اینترنت از آنچه که باید باشد خیلی کمتر شده است؟ همیشه 
این احتمال را بدهید که سیستم شما به یک بدافزار، جاسوس افزار یا تبلیغ افزار آلوده است که به شدت از 
اینترنت شما استفاده می کند و شما هیچ خبری از این اتفاق ندارید. در این مطلب در مورد نحوه کشف 

این موضوع توضیح خواهیم داد.
از کجا باید بفهمیم مشکل از کجا است؟ برای این کار از چندین دستور در ویندوز استفاده می کنیم. 
اگر از نسخه های ویندوز بعد از ۸ مانند ۸.۱ استفاده می کنید کافی است روی دکمه »Start« کلیک راست 

کنید و گزینه »Command Prompt) Admin(« را انتخاب کنید.
 »Command Prompt« نیز استفاده می کنید می توانید در قسمت جستجو عبارت از ویندوز ۸  اگر 
را تایپ کنید و روی آیکون آن کلیک کنید.در ویندوز ۷ و ویستا روی دکمه »Start« کلیک کنید و 
عبارت »cmd.exe« را تایپ کنید. وقتی نتایج جستجو ظاهر شد روی آیکون »cmd.exe« کلیک راست 
کنید و گزینه »Run as administrator« را انتخاب کنید. وقتی صفحه »Command Prompt« نمایش 

داده شد، دستور زیر را تایپ کنید و اینتر را بزنید:
netstat -abf 5> activity. txt
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عبارت »a-« تمامی پورت ها و کانکشن ها را نشلن می دهد. همچنین عبارت »b-« به شما خواهد گفت 
که کدام اپلیکیشن کانکشن را برقرار کرده است و در   نهایت نیز گزینه »f-« آدرسی که ارتباط با آنجا 

برقرار شده است را نمایش خواهد داد. عدد ۵ نیز برای این است تا هر ۵ ثانیه این رصد صورت بگیرد.
حاال دو یا سه دقیقه صبر کنید و بعد از آن دکمه های »Ctrl« و »C« را با هم فشار دهید تا پروسه 
متوقف شود. سپس فایل »activity.txt« را از طریق »Notepad« یا »Word« یا هر برنامه ویرایشگر دلخواه 

دیگر باز کنید.
این فایل شامل تمامی پروسه های سیستم شما است که در دو یا سه دقیقه گذشته اتفاق افتاده است. 
را  وبسایتی  یا  اسم  اگر  است.  شده  وصل  وبسایت  کدام  به  کانکشن  کدام  که  می دهد  نشان  همچنین 
می بینید که برای شما آشنا نیست می توانید آن را در گوگل سرچ کنید و درباره آن بیشتر بدانید و یا از 
کار شناسان تواناتک درباره آن بپرسید. این ممکن است یکی از فانکشن های سیستم باشد که شما اطالعی 
از آن ندارید. اما اگر به نظر شما مشکوک بوده و مضر به نظر می رسد می توانید از کار شناسان تواناتک 

بپرسید و یا در مورد آن سرچ کنید که چگونه می توان از شر آن خالص شد.


