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اپلیکیشن " "LogDogو حفاظت از اندروی دیها در
برابر نفوذ هکرها
تواناتک :حفظ حریم خصوصی در برابر نفوذ هکرها یکی از موضوعات امنیتی بسیار مهم است که
نباید از آن غافل باشید .ما در این مطلب میخواهیم اپلیکیشنی را برای باالبردن امنیت شما در برابر نفوذ
هکرها به سیستمتان معرفی کنیم.
اپلیکیشن " "LogDogکه برای سیستمهای اندرویدی طراحی شده است ،از حسابهای کاربری
شما محافظت میکند و چنانچه مورد مشکوکی را در آنها مشاهده کند ،به شما اخطار میدهد.
این برنامه رایگان است و از حسابهای کاربری شما در فیسبوک ،جیمیل ،یاهو ،دراپباکس و
" "Evernoteمحافظت میکند و در آینده نزدیک برای لینکداین و توییتر هم سیستم حفاظتی خود را
فعال میکند.
ویژگیهای این اپلیکیشن به شرح زیر است :
• پشتیبانی از حسابهای کاربری شما در Gmail, Yahoo, Evetnote, Dropbox, Facebook

• دانلود رایگان از گوگلی پلی
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• برنامهای ساده ،سریع و قدرتمند برای حفاظت از حریم خصوصی شماست
• ظاهری مناسب و ساده دارد
• عملکرد باال
• موارد مشکوک را به شما اخطار میدهد و به شما فرصت بررسی حسابهای کاربری خود را
میدهد
کار کردن با این اپلیکیشن بسیار ساده است ،بعد از دانلود از گوگلپلی و نصب آن ،یکی یکی باید
حسابهای کاربریهایتان که قصد دارید این برنامه از آنها محافظت کند را وارد کنید ،بعد از وارد
کردن نام کاربری و رمز عبورتان این برنامه به شما اعالم میکند که مشخصات شما در سیستم شما ذخیره
و محافظت میشود و به هیچوجه ""LogDogآنها را ذخیره نمیکند.
این برنامه به این شکل است که به صورت کلی از حسابهای کاربری شما محافظت میکند و هر
زمان اتفاق غیرمعمولی در آنها بیافتد در اسرع وقت به شما اعالم میکند.
وقتی برنامه را باز میکنید با لیست حسابهای کاربری خود به همراه وضعیت امنیتی آنها رو به
رو میشوید ،و وارد قسمت هر حساب کاربری خود که بشوید ،اطالعاتی در مورد آخرین فعالیت شما
شامل :زمان ،مکان،آدرس آیپی ،مرورگر و دستگاهی که با آن وارد این حساب شده بودید را نمایش
میدهد .چنانچه به حساب کاربری شما از دستگاهی دیگر و یا از کشوری دیگر نفوذ شود ،به شما اخطار
داده میشود ،شما در این حالت باید در اسرع وقت نسبت به عوض کردن رمز عبور خود اقدام کنید.
این برنامه بسیار ساده است و فاقد هرگونه پیچیدگی است و کار بزرگی را برای امنیت شما در مقابل
نفوذ هکرها انجام میدهد.

