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 کوکی چیست؟

اید که سرعت لود یک سایت که دوباره آن را باز میکنید چقدر سریع تر از سایتی است که برای کوکی چیست؟ آیا تا بحال به متوجه شده

فایل متنی کوچک مانند نام کاربری و گذرواژه جهت شناسایی رایانه شما هنگام استفاده از  کنید؟ کوکیبار اول است که آن را باز می

دهد تا پس از باز شدن سایت یک فایل کوچک متنی از قالب و موضوع سایت در باشد. این قابلیت به شما امکان میی میشبکه کامپیوتر

ها دارای شناسه شود. این دادههای ذخیره شده در کوکی توسط سرور در زمان اتصال شما ایجاد میسیسم کامپیوتر شما ذخیره شود. داده

داند خواند و میا هستند. وقتی کوکی بین رایانه شما و سرور شبکه رد و بدل می شود، سرور شناسه را میمنحصر به فرد شما و رایانه شم

 .چه اطالعاتی باید بدر اختیار شما قرار بگیرد

 هاانواع مختلف کوکی

 های جادوییکوکی •

 HTTP هایکوکی •

 :کنندها به غیر از موارد کمی عموماً یکسان عمل میکوکی

شوند. کند که بدون تغییر ارسال و دریافت میهای اطالعاتی اشاره مییک اصطالح محاسباتی قدیمی است که به بسته "یجادوی کوکی"

 .شودهای پایگاه داده رایانه، مانند یک شبکه داخلی تجاری استفاده میبه طور معمول، این برای ورود به سیستم

که برای مرور اینترنت ساخته شده است. لو مونتولی، برنامه نویس مرورگر  است "کوکی جادویی"یک نسخه کاربردی از  HTTP کوکی

به عنوان الهام استفاده کرد. او هنگامی که به یک فروشگاه خرید آنالین کمک کرد تا سرورهای  "کوکی جادویی"از  1994وب، در سال 

 .اضافه بار خود را تعمیر کند، این مفهوم را برای مرورگرها ایجاد کرد

توانند از کنیم. همچنین برخی هکرها میچیزی است که ما در حال حاضر برای مدیریت تجربیات آنالین خود استفاده می HTTP یکوک

 .های آنالین شما و سرقت اطالعات شخصی شما استفاده کنندآن برای جاسوسی از فعالیت

 کوکی کلمات کلیدی: کوکی چیست، کاربرد کوکی، مضرات کوکی، طریقه استفاده از
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 کوکی چیست؟ کاربرد

گاه وارد شده ها قبالً به وبگاهگاه، به این معنی که در صورتی که کاربران وبمعرفی و شناسایی کاربران ثبت شده یک وب •

 .گاه وارد شوندست دوباره به وبباشند دیگر الزم نی

 قابل در دسترس بودن برخی از اطالعات کاربران مثل سبد خرید در صفحات مختلف •

 گاهوآمدهای کاربران به داخل وبشناسایی رفت •

 هاسازی سایتشخصی •

 های کاربرانامکان ردگیری فعالیت •

 شوند؟ها برای چه مواردی استفاده میکوکی

کنند. اگر به طور تصادفی صفحه را بستید، پس از برای ساده سازی تجربیات وب شما استفاده می HTTP هایها از کوکیوب سایت

 .خروج از سایت یا بازسازی سبد خرید، باید مجدداً وارد سیستم شوید. ساختن کوکی ها بخش مهمی از تجربه اینترنت است

 :ها آمده استدر اینجا نحوه استفاده از کوکی

دهد تا کاربران را بشناسند و اطالعات ورود به سیستم و ها اجازه میبه وب سایت به عنوان مثال، کوکی :اتمدیریت جلس •

 .ها را به یاد آورند، مانند اخبار ورزشی در مقابل سیاستهای آنعالقه مندی

ممکن است موارد یا  ها برای شخصی سازی جلسات شما است.ترین روش استفاده از کوکیتبلیغات سفارشی اصلی :شخصی •

ها برای ایجاد تبلیغات هدفمند استفاده کنند که ممکن ها از این دادههای خاصی از یک سایت را مشاهده کنید، و کوکیقسمت

 .است از آنها لذت ببرید

ها د و به سایتکنناند ، استفاده میها برای ردیابی مواردی که کاربران قبالً مشاهده کردههای خرید از کوکیسایت :ردیابی •

ها را در سبد خرید دهد تا کاالهای دیگری را که دوست دارند پیشنهاد کنند و در صورت ادامه خرید، آناین امکان را می

 .نگهداری کنند

ها در دستگاه شما به اگرچه این بیشتر به نفع شما است، توسعه دهندگان وب نیز از این مجموعه سود زیادی می برند. کوکی

ها می توانند شوند تا فضای ذخیره سازی در سرورهای وب سایت آزاد شود. به نوبه خود، وب سایتحلی ذخیره میصورت م

 .های نگهداری سرور، شخصی سازی کنندضمن صرفه جویی در هزینه

 مضرات کوکی چیست؟

تواند مشکل ساز باشد. درست تواند مضر و خطرناک باشد. چرا که یک فایل متنی ساده و کم حجم نمیبه طور معمول یک کوکی نمی

شوند. اما این به معنای ذخیره شدن رمزهای ورود نیست، بلکه اطالعات در ها اطالعات ورود کاربران نیز ذخیره میاست که در کوکی

 .شوداز حساب کاربری، اطالعات کامپیوتر و اطالعات مرورگر ذخیره میها به صورت ترکیبی کوکی

شود. ترکیبی از به این ترتیب اگر این کوکی توسط رایانه و مرورگر دیگری مورد استفاده قرار گیرد، از طرف وب سایت، معتبر شناخته نمی

عنوان یک کاربر جدید شناسایی شود و به این صورت جلوی سوء آیدی، مرورگر و رایانه این امکان را به وجود می آورد تا هر رایانه به 

 .شوداستفاده از کوکی ها گرفته می

های غیر عادی شود از این بابت جای نگرانی وجود ندارد. همینطور در صورت مشاهده رفتارها ذخیره نمیای در کوکیهیچ گذرواژه

 .ها را پاک کردها را محدود کرد و تاریخچه کوکیتوان دسترسی کوکیمی
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 تواند از طریق کوکی وارد رایانه شود؟آیا ویروس می

ی ها به دلیل ساختار و محدودیتهایی که دارند قادر به انتقال ویروس یا بدافزار به داخل رایانه کاربران نیستند. از این بابت جای نگرانکوکی

ها قادر به خواندن اطالعات موجود در هارد نسبت دهد. از طرفی کوکیها اش را به کوکیتواند ویروسی شدن رایانهنیست و هیچ کسی نمی

رود یک بد افزار بتواند از طریق هایی که احتمال میای را ندارند. به این ترتیب همه خطررایانه نیستند، همچنین توانایی اجرای برنامه

 .شودکوکی ایجاد کند رد می

 ند؟کنحریم شخصی کاربران را نقض می آیا کوکی

شود و تا وقتی که اطالعات شخصی اید ساخته میسایتی که از آن بازدید کردهها توسط وببراساس آنچه در ابتدای مقاله خواندید، کوکی

 .توانند به اطالعات شخصی شما دسترسی داشته باشندها نمیسایت مورد نظر قرار نداده باشید، کوکیخود را در اختیارِ وب

 شود الزم به ذکر است رمز عبور شما در کوکیت شناسایی شما و صرفه جویی در زمان ورود شما به سایت استفاده میها جهبیشتر کوکی

سایتی رمز عبور شما را در شود. اگر وبذخیره می کند در کوکیشود و تنها در آن نام کاربری که سایت آن را شناسایی میذخیره نمی

کند تا کسی نتواند رمز عبور شما را بفهمد. همچنین اطالعات دن آن، رمز عبور را رمزگذاری میکوکی ذخیره کند پیش از ذخیره کر

 .ها استفاده کنندهای دیگر بتوانند از آنسایتگیرد و قرار نیست وبسایت مورد نظر شما قرار میتنها در اختیار خود وب موجود در کوکی

 ها ضروری هستند؟ها برای ورود به سایتآیا کوکی

ها را غیر فعال کنید، امکان ورود به سایت وجود نخواهد های دنیا برای ورود کاربر به سایت به کوکی نیاز دارند و اگر کوکیسایتاکثر وب 

 .کنند، اما این کار شایعی نیستذخیره می URL های اینترنتی، توکن مربوط به هر کاربر را در آدرسداشت. ا بعضی از فروشگاه

 

 هااستفاده یا حذف کوکی

هایی را که در رایانه یا دستگاه تلفن توانید کوکیتوانند بخشی اختیاری از تجربه اینترنتی شما باشند. در صورت انتخاب، میها میکوکی

 .شوند محدود کنیدا ظاهر میهمراه شم

شود. برای برخی از کاربران، هیچ چیزی مهمتر از یک تجربه راحت در اینترنت تر می، وب گردی شما را سادهها را مجاز کنیداگر کوکی

 .نیست
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 :ها آمده استکوکی طریقه نصبدر اینجا 

 . Setting > Privacy را پیدا کنید. معموالً در بخش cookie بخش

 ”.Allow local data"  :گویدها مجاز شوند. گاهی اوقات این گزینه میکلیک کنید تا کوکی boxes یرو

 .را بردارید boxes خواهید، می توانید عالمت ایننمی cookie اگر

 .تواند به شما در کاهش خطرات نقض حریم خصوصی کمک کندمی boxes حذف

 kasperskyع: منب

 .تماس بگیرید 09224971053 خود با این شماره انتخاب آنتی ویروس مناسب لطفا جهت مشاوره در

 .خودتان به اشتراک بگذاریداجتماعیمارو در شبکه های

http://www.softyab.com/
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/cookies
https://softyab.com/product-category/security/antivirus/
https://www.instagram.com/softyab

