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تواناتک: داشتن امنیت در سیستم های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز این روزها بسیار مهم است. به دلیل 
آنکه روزانه هزاران هزار بدافزار ساخته می شود و راه های جدیدی برای حمله به سیستم ها به کارگرفته می شود، 

بنابراین باید از نرم افزارهای امنیتی برای شناسایی و نابود کردن این بدافزارها استفاده کرد.

اگر نیازمند نرم افزاری هستید که قادر به اسکن و حذف نرم افزارهای مخرب و روت کیت ها از سیستم شما 
باشد و همچنین به دنبال محافظت از سیستم خود با ایمن سازی در مرورگر هستید، می توانید از نسخه  رایگان 

نرم افزار "Spybot" استفاده کنید.

"Spybot" نرم افزاری است برای شناسایی و از بین بردن انواع مختلف بدافزارها که از سیستم شما در برابر 
نر م افزارهای جاسوسی محافظت می کند. نسخه  رایگانی برای کاربران خانگی طراحی شده است که به صورت 
رایگان در سایت این نرم افزار موجود است و قابلیت آپدیت رایگان هم دارد. این برنامه به تنهایی امنیت سیستم 
عامل شما را تضمین نمی کند و شما باید برای امنیت بیشتر از سایر نرم افزارهای امنیتی هم استفاده کنید. )آنتی 

ویروس امن ، فایروال مناسب….(

"Spybot" ویژگی های نسخه  رایگان نرم افزار

Spybotمعرفینرمافزارامنیتی
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جستجو و از بین بردن نرم افزارهای مخرب موجود

جستجو و از بین بردن روت کیت های موجود

محافظت )ایمن سازی( از سیستم شما در برابر وب سایت های مخرب و کوکی ها

به روزرسانی هفتگی رایگان

این نرم افزار در سیستم عامل  ویندوزهای )Windows XP, Vista, 8, 7( قابل استفاده است. این  برنامه 
را از سایت رسمی این نرم افزار دانلود کنید. بعد از دانلود و نصب برنامه در زمان اجرای برنامه برای اولین بار 

باید به نکته زیر توجه کنید:

در مراحل اجرای برنامه برای نخستین بار،با گزینه  "Create registry backup" رو به رو می شوید که حتما 
روی این گزینه کلیک کنید تا نسخه  پشتیبان از ریجستری سیستم خود را ذخیره کنید.

 بعد از اجرای برنامه, صفحه  "Spybot-Search & Destroy" باز می شود. در این صفحه شما گزینه های

"Search & Destroy, Recovery, Immunize, Update, Donations" را می بینید. در پایین در مورد 
عملکرد آن ها برای شما توضیح می دهیم :

Search & Destroy: این قسمت برای چک کردن مشکالت و تهدیدات و از بین بردن آن هاست. بعد 
از وارد شدن در این قسمت روی گزینه "Check for problems" کلیک کنید، تا اسکن کامپیوتر شما برای 
شناسایی تهدیدات و مشکالت شروع شود. بعد از انجام اسکن، در لیستی مشکالت و تهدیدات سیستم شما 
نمایش داده می شود. در این لیست مواردی که با حروف قرمز نمایش داده می شود، به عنوان مشکل یا تهدید 
در نظر گرفته می شود. هر موردی که با حروف سبز نمایش داده می شود، از برنامه هایی است که میزان مصرف 
اینترنت شما را ردیابی می کند. برای حفظ برنامه هایی که مایل به پاک شدن آن ها نیستید، عالمت درون کادر 
مربع شکل کنار آن ها را بردارید. همیشه قبل از پاک کردن بدافزار، ماهیت رفتاری آن را بررسی کنید و بعد 
بر روی گزینه  توسط شما،  انتخاب شده  و  یافت شده  موارد  انتخاب  از  بعد  کنید.  اقدام  آن  پاک کردن  برای 
"Fix selected problems" کلیک کنید تا پاک سازی تهدیدات و مشکالت سیستم شما انجام شود. توصیه 

می شود به صورت هفتگی سیستم خود را چک کنید.

منوی  در   "Update" گزینه  روی  بر  است.   "Spybot" برنامه  به روزرسانی  برای  قسمت  این   :Update
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از تارنماهایی است که می توانید  از آن پنجره ای باز می شود که شامل فهرستی  سمت چپ کلیک کنید، بعد 
به روزرسانی ها را از آن ها دریافت کنید. نزدیکترین کشور به محل سکونت خود را انتخاب و راست کلیک کنید 
و گزینه "Set this server as the preferred download location" را انتخاب کنید و "Continue" بزنید. 

در صفحه  بعد تمام گزینه ها رو تیک بزنید و روی گزینه دانلود کلیک کنید تا به روزرسانی انجام شود.

Immunize: بعد از انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به این قسمت باز می شود، "Immunize" را انتخاب 
تا رایانه شما را در برابر جاسوس افزارهای شناخته شده محافظت کند. اگر ایمن سازی بر روی عملکرد  کنید 
سیستم شما اثر منفی گذاشت، با کلیک بر روی گزینه "Undo" این فرایند را لغو کنید و به حالت قبل از فرایند 

ایمن سازی برگردید.

دلیل طراحی  کنید.  احیا  را  پاک شده  قبال  که  مواردی  تا  کند  به شما کمک می  ابزار  این   :Recovery
بر روی سیستم شما  بدافزار، عملکرد منفی  اگر پاک کردن یک  این است که  برنامه،  این  برای  این قسمت 
داشت، بتوانید با استفاده از ابزار ریکاوری سیستم خود را احیا کنید. این برنامه از هریک از مواردی که پاک 
می کند یک نسخه پشتیبانی تهیه می کند. وقتی وارد قسمت "Recovery" می شوید، لیست موارد پاک شده 
 Recover"  می آید که شما مواردی که می خواهید بازیابی شود را می توانید انتخاب کنید و بعد بر روی گزینه
 Purge"  می بینید، به نام "Recovery" کلیک کنید. یک گزینه دیگری هم در صفحه "Selected Items
selected items" که در لیست موارد پاک شده، هریک را انتخاب کنید و بر روی این گزینه  کلیک کنید، این 

موارد برای همیشه پاک می شود و قابل بازیابی نیستند.


