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تواناتک: برخی از ابزارهایی که برای شما در اینجا فهرست وار اعالم  می کنیم، در گذشته با جزییات 
بیشتر معرفی شدند و برخی نیز جدید هستند. اگر تاکنون از این ابزار ها استفاده نکردید، توصیه می کنیم 

در سال جدید حتما از این ابزارهای رایگان استفاده کنید.

امن  عبور  کلمه  و حتی ساخت یک  ذخیره  برای  راه ها  امن ترین  و  بهترین  از  یکی   :Lastpass  .۱
استفاده از این برنامه است. پیش تر روش استفاده از آن را در اینجا آموزش داده ایم.

longurl .۲: اگر کاربر توییتر هستید، به شما توصیه اکید می کنیم از این وب سایت استفاده کنید. 
از  استفاده  با  دارد  وجود  توییت  هر  برای  کاراکتر  تعداد  در  که  محدودیتی  دلیل  به  کاربران  می دانید 
سایت هایی که امکان کوتاه کردن"URL" و یا  نشانی های اینترنتی را می دهد، اقدام به کوتاه کردن این 
نشانی ها می کنند. این عمل باعث می شود که قبل از کلیک کردن شما ندانید به کجا خواهید روفت و 
چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد اما اگر این آدرس کوتاه شده را در سایت "longurl" وارد کنید٬ برای 

شما آن در اصلی نشان داده خواهد شد.

noscript .۳: چندی پیش یکی از کاربران برای ما گزارش کرد که با ورود به وب سایت خاصی، کد های 
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ناشناسی روی دستگاه او اجرا می شود؛ "noscript" برای جلوگیری از اجرای اسکریپت  ها٬  پالگین های 
جاوا اسکریپت و فلشی طراحی شده است. برای دانلود می توانید از این لینک استفاده کنید.

HTTPS Everywhere .۴: سایت هایی وجود دارند که دارای گواهینامه  امنیتی "SSL" هستند اما آن 
را به صورت پیش فرض "Load" نمی کنند. استفاده از این افزونه باعث خواهد شد تا شما در صورتی 
که از آدرس بدون "SSL" استفاده کنید به آدرس "SSL" آن وب سایت متصل شوید. برای دانلود این 

افزونه، اینجا را کلیک کنید.

TrueCrypt .۵: اگر شما هم در پی یک راه حل ساده اما در عین حال قدرتمند برای رمزکردن هر 
نوع درایوی هستید، برنامه "TrueCrypt" وسیله ای است که می تواند به کمک قفل کردن و رمزکردن 
فایل های شما بیاید. در دو مقاله  ای که در اینجا و اینجا نوشته شده روش استفاده از این برنامه به شما 

آموزش داده شده است.

VirusTotal  .۶ : با استفاده از وب سایت https://www.virustotal.com/en می توانید هر نوع فایل 
یا آدرس "URL" را برای یافتن ویروس ها٬ کرم ها٬ تروجان ها و دیگر گونه های بدافزار اسکن کنید.

https://tech.tavaana.org/fa/library/%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25DB%258C-encrypt-%25DB%258C%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B2%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25E2%2580%2593-%25D9%2582%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584

