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تواناتک: ۱. آنتی ویروس: سیستم عامل شما به یک آنتی ویروس رایگان و امن برای شناسایی ویروس ها 
نیاز دارد، که این آنتی ویروس باید از منابع سیستم شما کم استفاده کند تا سرعت سیستم شما کاهش زیادی 

پیدا نکند.

پیشنهاد ما برای شما :"Avast Antivirus"، یک ضد ویروس قوی و رایگان است که قابلیت بسیاری در 
سازگار کردن خود با نیازهای کاربر دارد.

 

امروزه  می کند.  مسدود  را  شما  کامپیوتر  به  غیرمجاز  دسترسی های  آتش،  دیواره  یا  فایروال   : ۲.فایروال 
کمتر کاربری است که در سیستم خود از فایروال استفاده نکند، برای اینکه دنیای اینترنت، دنیای پر از خطر و 
حمله است و  شما با باال بردن امنیت سیستم خود باید از اطالعات شخصی تان در برابر این خطرات و حمالت 

جلوگیری کنید.

پیشنهاد ما برای شما: فایروال ویندوز )برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوه فعال سازی آن به این 
لینک بروید.(
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http://www.avast.com/index
https://tech.tavaana.org/fa/WindowsFirewall
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 Comodo , Privatefirewall ،فایروال های قوی که بعد از فایروال ویندوز ما به شما پیشنهاد می کنیم
نرم افزارهای مخرب جلوگیری  اینترنتی، کرم ها و همچنین ورود  برابر حمله های  از سیستم شما در  است که 

می کند.

 

3. نرم افزار ضد جاسوسی و مبارزه با بد افزارها: 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.

پیشنهاد ما برای شما: "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  رایگان 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. برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد این نرم افزار، می توانید به مطالبی که در این زمینه در 

سایت تواناتک گرد آوری شده است مراجعه کنید.

معرفی نرم افزار امنیتی Spybot )بخش اول، بخش دوم(/  آموزش تصویری .

 

4. وب گردی ناشناس: برای امنیت بیشتر خود در دنیای مجازی، به صورت ناشناس ظاهر شوید. ما برای 
آن ها  در مورد  بیشتر  لینک  این  در  معرفی  کردیم،  را  زیادی  ابزارهای  دنیای مجازی  در  ماندن شما  ناشناس 

بخوانید.

امکان می دهد حریم  به شما  است که  تونل های مجازی  از  تور شبکه ای   "Tor" برای شما:  ما  پیشنهاد 
خصوصی و امنیت خود را در اینترنت بهتر محافظت کنید. در واقع هدف از پروژه  تور حفاظت حریم خصوصی 

کاربران است. در قسمت آموزش تصویری تواناتک ما در مورد نحوه استفاده تور برای شما توضیح داده ایم.

https://tech.tavaana.org/fa/Comodo-Firewall
https://tech.tavaana.org/fa/privatewall
https://tech.tavaana.org/fa/Spybot_2
https://tech.tavaana.org/fa/spybot
https://tech.tavaana.org/fa/Spybot_tutorial
https://tech.tavaana.org/fa/5-alternative-secure-search-engines
https://tech.tavaana.org/fa/Tor_Tutorial

