روشﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس وبﮔﺮدی ﮐﻨﯿﻢ

دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اپﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس در اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ وبﮔﺮدی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ وﻗﺘﯽ روی ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﺴﯽ در ﺣﺎل ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ روشﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم
اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﭽﺮﺧﯿﺪ.

وبﮔﺮدی ﺧﺼﻮﺻﯽ = ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ
واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺮورﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮد
 incognitoﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻇﺎﻫﺮا ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ وب روی ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی ذﺧﯿﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ISP
ﺷﻤﺎ ،وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از ﻫﻤﺎن اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ
رؤﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﺮ داﻧﻠﻮدی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم وبﮔﺮدی در ﭘﻮﺷﻪ  Downloadsﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﻮدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮد ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ
اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ  incognitoرا در ﻣﺮورﮔﺮ وب اﻧﺪروﯾﺪ
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺮوم
در ﮐﺮوم ﺳﺮاغ آﯾﮑﻮن ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﻪ روی آن ،از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه  New incognito tabرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻓﺮﯾﻢ ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ و در ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﻼه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج
در ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج روی ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ از
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد  New InPrivate tabرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻓﻮﮐﻮس
ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻣﻮد ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪﻧﺎم "ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ
ﻓﻮﮐﻮس" ) (Firefox Focusﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺗﻤﺎم ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ دارای ﻣﻮد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ و اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  StartPageاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آن در ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ" ،زﯾﺮو-دﯾﺘﺎ" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻦﮐﻪ  StartPageﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ آدرس  IPرا ﻫﻢ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰﮔﺬاری  SSLاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ISPﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺟﺘﺴﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وبﮔﺮدی ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد .ﻣﺮورﮔﺮ
 StartPageﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  Orbot: Tor for Androidاﺷﺎره ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ردﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از

. ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪDuckDuckGo  ﯾﺎGhostery ﺷﻤﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﺲ
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