
 ّب گشدی اهي تا تاهیي اهٌیت هشّسگشُا 

 

ٍ اص ایٌتشًت تَ کافی ًت یا هکاى دیگشی سفتَ تاؽیذ ّ ًاخْاعتَ پغْسدتاى سا دس  آى عیغتن رخیشٍ کشدٍ تاؽیذ ّ یا خْاعتَ تاؽیذ دس هوکي ُغت تا حاال تشای اعتفاد
ٍ ّب عایت ُا سا پاک کٌیذ دس ایي هطلة آهْصؽی یاد خْاُیذ گشفت کَ چگًَْ اطالعات رخیش ؽذٍ ها ٍ ؽذ ًٌذ پغْسدُا عیغتن ؽخقی خْد تشخی پغْسدُای رخیش

ّ دس   Cookiesتَ اهٌیت دس فایلِای سا پاک کٌیذ.ُوچٌیي دس اداهَ ًِایت عشّیظ گْگل سا هعشفی هی کٌین کَ تَ ؽوا دس ؽٌاعایی ّب عایت ُای هخشب هی پشداصین 
 .کوک هی کٌذ

ٍ اص ایٌتشًت تَ کافی ًت یا هکاى دیگشی سفتَ تاؽیذ ّ ًاخْاعتَ پغْسدتاى سا دس آى عیغتن رخیشٍ کشدٍ تا ؽیذ ّ یا خْاعتَ تاؽیذ دس هوکي ُغت تا حاال تشای اعتفاد

ٍ عیغتن ؽخقی خْد تشخی پغ ٍ ّب عایت ُا سا پاک کٌیذ. ایي هْسد یکی اص هِن تشیي هْاسد اهٌیت دس ّب اعت چشا کَ اگش ؽوا دس ٌُگام اعتفاد ٍ ؽذ ْسدُای رخیش

ذ تَ ٌذ هی تْاًٌاص یک عیغتن عوْهی پغْسد حغاب ُای کاستشی ّب عایت ُا دس آى رخیشٍ کشدٍ تاؽیذ دیگش افشادی کَ تعذ اص ؽوا اص آى عیغتن اعتفادٍ هی کٌ

شفتي ایي اطالعات هوکي ساحتی ّاسد حغاب کاستشی ؽوا دس آى ّب عایت ُا ؽًْذ. کَ تشخی اص پغْسدُا هاًٌذ پغْسد ایویل ّ ... هِن اعت ّ دس اخیاس دیگشاى قشاس گ

 .اعت تشای ؽوا خیلی تذ توام ؽْد

 .پغْسدُا سا پاک کٌیذؽوا دس ایي هطلة آهْصؽی یاد خْاُیذ گشفت کَ چگًَْ اطالعات رخیش ؽذٍ هاًٌذ 

 .کلیک کٌیذOptions کلیک کٌیذ ّ عپظ تش سّی گضیٌَ Tools دس هشّسگش فایشفاکظ اتتذا اص هٌْ تش سّی

 

 

 .کلیک کٌیذ Options کلیک کٌیذ ّ تعذ تش سّی گضیٌَ Options کلیک کٌیذ ّ عپظ تش سّی Firfox اگش هٌْ هْجْد ًیغت تش سّی

 



 

 

 .سا اًتخاب کٌیذ Saved Passwords سا اًتخاب کٌیذ ّ گضیٌَ Security عپظ عشتشگ

 

 

 



ّ عپظ تش سّی گضی1ٌَدس پٌجشٍ تاص ؽذ آدسط عایت هْسد ًظش سا پیذا کٌیذ ّ آى سا اًتخاب کٌیذ )  ) Remove اگش هی خْاُیذ توام اطالعات پغْسد ُا سا  (2) .کلیک کٌیذ

هی  Username کلیک کٌیذ عالٍّ تش هؾاُذٍ Show Passwords ُوچٌیي اگش ؽوا تش سّی .تا توام پغْسدُا پاک ؽْدکلیک کٌیذ  Remove All پاک کٌیذ تش سّی گضیٌَ

 .کلیک کٌیذ Ok ( ّ دس پٌچشٍ قثلی تش سّی3کلیک کٌیذ) Close ُش ّب عایت سا هؾاُذٍ کٌیذ. ّ دس ًِایت تش سّی Password تْاًیذ

 

 

 

 .سا اًتخاب کٌیذ Show All History سا اًتخاب کٌیذ ّ عپظ Historyی خْد سا پاک کٌیذ. تشای ایي کاس اص هٌْ گضیٌَُوچٌیي ؽوا هی تْاًیذ اطالعات ّب گشد

 

 

 



 

 

 .کیثْسد سا تضًیذ تا اطالعات پاک ؽْد Delete ( یک تاس کلیک کٌیذ ّ عپظ دکو2َ( یا آدسط ّب عایت ُا )1دس پٌجشٍ تاص ؽذ ؽوا هی تْاًیذ تش سّی تاسیخ )

 

 

َ ؽوا تش سّی عیغتن خْد ًقة َ تاؽٌذ. تشخی اص هشّسگشی ک هی کٌیذ، تٌظیوات پیؼ  اهٌیت دس هشّسگشُا یکی اص هْاسد هِوی اعت کَ کاستشاى تایذ تَ آًِا تْجَ داؽت

هکاى داسد تش سّی لیٌک ُای ًاؽٌاط کَ اهٌیت فشك آًِا داسای ایوٌی کافی ًیغتٌذ. ّ اص طشفی دیگش کاستشاى چٌذاى صیاد تا هغائل اهٌیتی آؽٌا ًیغتٌذ. تشای هثال ا

عث پاییي آهذى عیغتن آًِا سا تِذیذ هی کٌذ کلیک کٌٌذ ّ یا تش سّی لیٌک ُای کْتاٍ ؽذٍ کَ هققذ آًِا هؾخـ ًیغت کلیک کٌٌذ. ایي دعتَ عْاهل، ُوگی تا

 .ؽًْذ (... اهٌیت ؽوا )هْاسدی هاًٌذ: حشین خقْفی، اطالعات حغاب ُای تاًکی ّ



ٍ ّ پاک کشدى تاسیخچَ، ّب گشدی ؽوا پشداختین.دس اداهَ آهْ تا ٍ ؽذ َ هذیشیت پغْسدُای رخیش صػ آهْصػ، تَ اهٌیت تَ ایي جا دس خقْؿ افضایؼ اهٌیت دس هشّسگشُا ت

 .ُای هخشب کوک هی کٌذ هی پشداصین ّ دس ًِایت تَ هعشفی یکی اص عشّیظ ُای گْگل هی پشداصین کَ تَ ؽوا دس ؽٌاعایی ّب عایت Cookies دس فایلِای

ٍ ّ دس هشّسگش ؽوا قشاس کْکی ُا فایل ُای ُغتٌذ کَ ّب عایت ُا ایجاد هی کٌٌذ ّ دس آًِا اطالعات تاسیخچَ تاصدیذ ؽوا ّ اطالعات تعییي ُْیت ؽوا سا رخیشٍ کشد

یت ّ عولکشد ؽوا اعتفادٍ هی کٌذ. هعوْال کْکی ُا تَ دّ هی دٌُذ ّ دس هشاجعات تعذی ؽوا تَ ایي ّب عایت ُا ّب عایت اص ایي کْکی ُا تشای ؽٌاعایی ُْ

ّم هاًٌذ دعتَ اّل دعتَ تقغین هی ؽْد. دعتَ اّل تَ ایي فْست عول هی کٌٌذ کَ تا هشاجعَ ؽوا تَ ّتغایت ایجاد ّ تا تغتي هشّسگش اص تیي هی سًّذ ّ دعتَ د

ًّذ. حال اگش ّتغایتی کْکی ُا خْد سا اص ًْع دّم ایجاد کٌذ ّ ُویؾَ ایي اطالعات دس هشّسگش ؽوا ُغتٌذ تا ایي تفاّت کَ تا تغتي هشّسگش ایي فایلِا اص تیي ًوی س

یت ؽوا سا تذعت رخیشٍ تاؽذ صهاًی کَ ؽوا تْعط ُکشُا هْسد حولَ قشاس هی گیشیذ آًِا هی تْاًٌذ تَ کْکی ُای ؽوا دعتشعی پیذا کٌٌذ ّ اطالعات تعییي ُْ

 .دعتشعی ُای غیش هجاص تذعت آّسًذ آّسًذ ّ تَ ایي ّب عایت ُا

 .تشای جلْگیشی اص ایي تِذیذ هشاحل صیش سا دًثال کٌیذ

 .دس هْسّسگش هْصیال ُواًٌذ عکظ ُا هشاحل سا دًثال کٌیذ

 

 

 

 

 

 



 .کلیک کٌیذ remove individual cookies تش سّی Privacy اص عشتشگ

 

 

 

ٍ یک هی تْاًیذ یک ّب عایت خافی سا  ّ تش سّیدس قغوت ؽواس ٍ د ّ یا تشای پاک کشدى توام کْکی ُا تش سّی Remove Cookies اًتخاب ّ اص قغوت ؽواس  کلیک کٌیذ 

Remove All Cookies کلیک کیٌذ. 

 .دس هشّسگش کشّم هشاحل صیش سا دًثال کٌیذ

 

 

 



 

 

 

 

ـ هی  ٍ یک ؽوا تاصٍ صهاًی ّب عایتِای کَ تَ آًِا عش صدٍ ایذ سا هؾخ  4کٌیذ. تشای هثل دس گضیٌَ اًتخاتی تواهی ّب عایت ُای هؾاُذٍ ؽذٍ تا دس قغوت ؽواس

 .ُفتَ قثل سا اًتخاب هی کٌیذ. گضیٌَ آخش تشای اًتخاب کل تاصٍ صهاًی ّب گشدی ؽوا اعت

 .کلیک کٌیذ Clear browsing data عپظ قغوت ؽواسٍ دّ سا اًتخاب ّ دس ًِایت تش سّی

ٍ تْدى ّب عایت دسخْاعتی ؽوا هی پشداصد ّ دس ًِایت اها تشای ؽٌاعایی ّب عایت ُای آلْ دٍ ؽوا هی تْاًیذ اص گْگل کوک تگیشیذ. گْگل تشای ؽوا تَ تشسعی آلْد

 .ًتیجَ سا تَ ؽوا اعالم هی کٌذ

 .تشای اعتفادٍ اص ایي عشّیظ اص لیٌک صیش اعتفادٍ کٌیذ

http://google.com/safebrowsing/diagnostic?site=url website 

 :ای هثالتش

http://google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.itport.ir 

 .ى تگزاسیذؽوا هی تْاًیذ عْاالت خْد سا دس خقْؿ ایي آهْصػ هطشح کٌیذ ّ یا آهْصػ ُای هْسد ًیاص خْد سا تا اعتفادٍ اص تخؼ دیذگاٍ تا ها دس هیا
 

ٌثَ ؽؾن اعفٌذ   تْعط عیذ سّح هللا عاداتی 1332اسعال دس تاسيخ عَ ؽ

 


