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تواناتک: روزهای خوب گذشته که بدون هیچ دغدغه ای به وبگردی می پرداختید، به سر آمده است. 
امروزه یک کلیک ساده روی یک لینک یا پاسخ دادن به یک تبلیغ می تواند شما را به وحشتناک ترین 

وضعیت کشانده و سیستم شما را کامال به بدافزارهای گوناگون آلوده کند. 

عالوه بر این هکر ها و نهادهای خاص دائما در تالشند تا به سیستم ها نفوذ کرده و اطالعات شخصی 
به طور کامل نجات  ببرند. گمان نکنید که آنتی ویروس شما می تواند شما را  و محرمانه را به سرقت 
دهد. بسیاری از وبسایت های آلوده بدافزارهایی را به کار می برند که آنتی ویروس شما توانایی تشخیص 
بودن شما را  نیز در عین ضروری  ندارد. حتی آپدیت کردن دائمی آنتی ویروس  را  با آن  برخورد  یا 
به روش های  به احتمال زیاد می توان  این است که  اما خبر خوب  محافظت صد در صد نخواهد کرد. 
دیگری، امنیت سیستم شما را تامین کرد. در این مطلب درباره یکی از این برنامه ها توضیح خواهیم داد.

"Sandboxie" استفاده از
کردن  محاصره  طریق  از  که  است  شما  سیستم  محافظت  برای  تکنیکی  واقع  در   "Sandboxie"
اپلیکیشنهای با احتمال مضر بودن، مانند مرورگر، از بقیه سیستم کار می کنند. سندباکس کردن مرورگر 

یعنی مرورگر در یک سیستم مجازی در دل سیستم واقعی اجرا می شود.
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 هر اتفاق مضری که در این حصار بیفتد به بقیه سیستم سرایت نخواهد کرد.برای سندباکس کردن 
مرورگرتان ابتدا باید یک برنامه سندباکس کردن را اجرا کنید. توصیه تواناتک به شما انتخاب برنامه 

"Sandboxie" است که هم رایگان است و هم طراحی بسیار خوب و شیکی دارد.

پیش از استفاده از  "Sandboxie" بهتر است از اطالعات سیستمتان اعم از فایل ها، عکس ها و دیگر 
موارد نسخه پشتیبان تهیه کنید. هم چنین اگر پیش از نصب این برنامه، تمام برنامه های امنیتی را خاموش 
کنید، ریسک مشکالت را پایین تر می آورید. در هر حال، بعد از نصب این برنامه، سیستم شما باید ری 

استارت شود و به این ترتیب برنامه های امنیتی دوباره روشن خواهند شد.

متفاوتی وجود دارد که مرورگرتان را چگونه در سندباکس  بدانید که راههای  باید  از نصب  بعد 
ابتدا  و  کرده  کلیک  برنامه  این  رنگ  زرد  آیکون  روی  که  است  این  روشها  از  یکی  کنید.  اجرا 

"Run Sandboxed" را انتخاب کرده و بعد "Default Browser" را بزنید.

حاال مرورگر شما به طور جداگانه و امن در سندباکس باز می شود. برنامه "Sandboxie" با به کار 
بردن عالمت # به شما اعالم می کند که مرورگر در سندباکس اجرا میشود. حاال سیستم شما با ورود 
به وبسایتهای خطرناک به بدافزاری آلوده نمی شود. پس از اتمام کارتان با مرورگر، آن را بسته و روی 
آیکون زرد رنگ بار دیگر کلیک کنید و اینبار گزینه "Terminate Sandboxed Processes" را انتخاب 

کنید.

دقت کنید که شما می توانید فایلهای دانلود شده در سندباکس را به کامپیوترتان منتقل کنید، پیش از 
آنکه سندباکس را ببندید. بهتر است پیش از انتقال، فایل را در سندباکس اجرا کنید و ببینید زنگ خطری 

وجود دارد یا نه و در صورت سالمت، آن را به کامپیو تر منتقل کرده و دوباره اجرا کنید.


