Як подивитися останні дії на комп'ютері
Журнал переглядів на комп'ютері
Кожна з операційних систем обов'язково реєструє всі дії, які робилися
користувачем, створюючи журнали подій. Щоб отримати потрібну інформацію
або, навпаки, приховати сліди свого перебування за ПК, потрібно знати, де
шукати такі журнали. Всього їх може бути три види:

- журнал додатків: з його допомогою користувач може дізнатися, які
програми були встановлені на ПК останнім часом;
-

журнал безпеки: в ньому є дані про те, яких змін зазнала операційна
система;
-

журнал подій: сюди збираються всі повідомлення про ті проблеми,

з якими стикалася операційна система при завантаженні.
Щоб отримати максимально точний і повний результат, який
являють собою останні перегляди з цього комп'ютера, зрозуміло, потрібно
уважно вивчити всі три журнали, однак якщо ви точно знаєте, що шукати, то
можете обмежитися конкретним одним.
Крім того, є ще історія браузера - список посилань, які відвідувалися
користувачем, і завантажень. Про нього теж не варто забувати.
Де знайти останній запит з комп'ютера?

Три зазначених вище журнали знайти дуже просто. У стандартному меню
«Пуск», вибираємо вкладку «Панель керування», а потім - «Продуктивність:
інформація та знаряддя». Зі списку кнопок вибираємо «Адміністрування» далі
«Керування комп'ютером» далі «Перегляд подій». У полі потрібно вибрати той
журнал, який вам потрібен, або перемикатися між ними, щоб вивчити всі
відомості.
У меню «Вид» у верхній панелі інструментів буде пункт «Знайти», який
суттєво полегшить пошук потрібної події або дії. У цей рядок потрібно ввести
характеристики події, щоб ініціювати пошук. Для більшої зручності
передбачений пункт «Фільтр», який дозволить максимально уточнити
параметри,

відсікаючи

всю

непотрібну

або

несуттєву

інформацію.

Якщо ж вам потрібно приховати сліди свого перебування за машиною, то
потрібно у відповідному меню вибрати пункт «Очистити журнал». Після
натискання цієї кнопки вся інформація буде остаточно видалена. Ви також
зможете скопіювати і зберегти журнали дій в інше місце, використовуючи
стандартну комп'ютерну команду «Зберегти файл журналу як». ПК запропонує
вам на вибір різні формати: файл журналу, тестовий файл або текстовий файл з
комою в якості роздільника. Визначившись з місцем і типом формату, натисніть
«Зберегти».

Зовсім не важко подивитися, які останні сайти з цього комп'ютера
відвідувалися користувачем. Інтуїтивно зрозуміле меню і вкладка «Історія»
полегшать пошук потрібної інформації. Для того щоб її видалити, потрібно
вибрати пункт «Очистити журнал» або «Видалити історію» у відповідному
меню.
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