اﮔﺮ ﺗﺮس از وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪن ﻓﻠﺶ ) (USBرا
دارﯾﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻠﺶ ﺧﻮد روی ﻟﭙﺘﺎپ دﯾﮕﺮی ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺗﺮس از وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪن ﻓﻠﺶ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻮﺑﯽ از وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪن ﻟﭙﺘﺎپ ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ،
اﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺧﻮد ،ﻟﭙﺘﺎپ دﯾﮕﺮی را از وﯾﺮوس ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ در
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻓﻠﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺰﻧﯿﻢ.
“ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ” اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﭙﺘﺎپ ﺧﻮد و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ روی
ﻓﻠﺶ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ از وﯾﺮوس ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﻤﺎﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری را درﯾﺎﻓﺖ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻟﭙﺘﺎپ از وﯾﺮوس ﺑﺎ “ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری” اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ “ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ” را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ،آن را روی ﻓﻠﺶ  USBرﯾﺨﺘﻪ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﺳﮑﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ،راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻟﭙﺘﺎب ﻫﺎی آﻟﻮده را ﺑﺮای وﯾﺮوسﻫﺎ ) ،(Virusﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ )،(Trojan
ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ ) ،(Spywareاﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ) ،(Adwareﮐﺮمﻫﺎ ) (Wormو ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ) (Malicious Programاﺳﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺨﺮب ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺣﺬف
ﯾﺎ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﺪ.
داﻧﻠﻮد ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ
)دﻗﺖ ﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﻓﺎﯾﻞ ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ی
 installﺻﺮﻓﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﯿﺖ اﺿﻄﺮاری را  extractﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و از آن ﭘﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮ روی ﻓﻠﺶ،

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را از وﯾﺮوس ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﻤﺎﺪ(.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ دارد و دارای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ روزه در ﺳﺎﻋﺎت اداری اﺳﺖ.
اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﺗﺴﺘﻬﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد را از وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﻨﺠﺶ در زﻣﯿﻨﻬﯽ آﻧﺘﯿﻮﯾﺮوس
ﻧﻈﯿﺮ  Virus Bulletinو  Av-Comparativesﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ System
 Performanceدر زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آﻧﺘﯿﻮﯾﺮوس ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد.
در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﮑﯿﻮرﯾﺘﯽ و آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﯽ
ﺳﺎﻓﺖ را از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺴﺎزد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی آدرس وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻣﺴﯽ ﺳﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.
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