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گزارش عملکرداداره  آمار و  فناوری اطالعات 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1398

 تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی حوزه فناوری اطالعات دانشگاه در سال 198

تحقــق حداقــل 90 درصــد ازبرنامــه هــای تدویــن شــده عملیاتــی تخصصــی حــوزه فنــاوری اطالعــات 2
دانشــگاه در ســال 98

عملیاتــی نمــودن پــروژه ملــی پرونــده الکترونیــک ســالمت و ســرویس هــای مربوطــه از جملــه نظــام 3
ــات جامــع ســالمت تحــت پوشــش  ــز خدم ــه دو ) ســطح یــک شــامل مراک ــک ب ارجــاع  از ســطح ی
ــژه   ــک وی ــز کلینی ــامل مراک ــطح دو ش ــتان و س ــان بجس ــت و درم ــبکه بهداش ــت و ش ــت بهداش معاون
تخصصــی بیمارســتان هــای بهلــول و آیــت ا... مدنــی بجســتان و 22 بهمــن (، نوبــت گیــری الکترونیکی 
پزشــکان متخصــص از طــرف ســطح یــک ، نســخه نویســی و نســخه پیچــی در ســامانه هــای ســطح 

یــک و دو 

4 USSD ،راه انــدازی ســرویس هــای جدیــد نوبــت دهــی الکترونیکــی از طریــق 30 خــط تلفــن همزمــان
)لینــک بــه هــر دو اپراتــور تلفــن همــراه ایرانســل و همــراه اول( و اینترنتــی

ــن 5 ــر، و گوشــی تلف ــق کامپیوت ــار( و دسترســی پزشــک از طری ــی بیم ــدازی سیســتم پکس)گراف راه ان
همــراه بــه تصاویــر بیمــار

راه انــدازی مرکــز ارتبــاط تصویــری در ســتاد دانشــگاه جهــت برگــزاری جلســات ویدئوکنفرانــس بــا 6
وزارت متبــوع و ســایر دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی

 ارتقــاء کیفیــت اینترنــت و اینترانــت حداقــل 6 مرکــز خدمــات جامــع ســالمت در گنابــاد و بجســتان از 7
طریــق ارتبــاط رادیویــی

 نصــب و راه انــدازی دســتگاه هــای حضــور و غیــاب در حداقــل 9 مرکــز خدمــات جامــع 8
ســالمت در گنابــاد و بجســتان و اتصــال بــه ســامانه حضــور و غیــاب دانشــگاه 

تولید و افزایش فرم های الکترونیکی در سامانه اتوماسیون دانشگاه9



راه اندازی و توسعه سیستم IPTV در بخش های بیمارستان بهلول10

بهینــه ســازی و ارتقــاء پوشــش آنتــن دهــی وایرلــس در خوابــگاه هــای دانشــجویی شــامل خوابــگاه 11
هــای فجــر 1 و 2 و ناصــری بــا هزینــه ای بالــغ بــر 300 میلــون ریــال بــا دســتور و حمایــت ریاســت 

ــگاه محترم دانش

ــه ای 12 ــا هزین ــد ســرور ب ــول و خری ــای ســروری بیمارســتان بهل ــاخت ه ــاء زیرس  ارتق
ــال ــارد ری ــر دومیلی ــغ ب بال

ــوزش و 13 ــت آم ــی جه ــری الکترونیک ــای کارب ــی و راهنماه ــای آموزش ــد محتواه  تولی
ســهولت دسترســی و اســتفاده مناســب کاربــران دانشــگاه از ســامانه هــا و ســرویس 

ــگاه ــای دانش ــوزه ه ــی در ح ــای الکترونیک ه

ــران دانشــگاه و 14 ــه ای کارب ــاء ســواد رایان ــزاری کارگاه هــای آموزشــی جهــت ارتق برگ
ــات  ــاوری اطالع ــان فن ــت کارشناس ــی جه ــی تخصص ــای آموزش ــزاری کارگاه ه برگ

ــگاه   دانش

ــران دانشــگاه در 15 ــه مشــکالت کارب ــد پاســخگویی ب ــه و جدی ــا یافت ــزار ارتق ــرم اف ــه ن تهی
ــات ــاوری اطالع ــه فن زمین



سامانه مدیریت حساب کاربری:
account.gmu.ac.ir

ــه  ــان اتصــال ب ــاتی از زم ــد گزارش ــی توانی ــامانه م ــن س در ای
اینترنــت، حجــم مصرفــی و باقیمانــده حجــم مشــاهده نمــوده و 

در صــورت نیــاز حجــم اضافــی خریــداری نمائیــد

سامانه تغییر رمز عبور:
password.gmu.ac.ir

        سامانه های کاربردی جدید:



ــروم،  ــا در ک ــره ه ــایی پنج ــرای بازگش ب
ــه  ــار ک ــک ب ــی از تس ــای خال ــر ج در ه
ــد  ــک کنی ــت کلی ــتید راس ــت داش دوس
از  را   Reopen closed tab گزینــه  و 
منویــی کــه بــاز مــی شــود انتخــاب 
ــر شــدن کار مــی  ــرای راحــت ت ــد. ب کنی
ــد هــای ــان کلی ــد از فشــردن همزم  توانی

ــرای  ــد. ب ــتفاده کنی  Ctrl + Shift + T اس

بــاز شــدن لیســت کاملــی از پنجــره هــای 
بســته شــده در ایــن سشــن، کلیــد هــای 

بــاال را چنــد بــار پشــت ســر هــم فشــار دهیــد.

 FireFox: اگــر مــی خواهیــد تــب هــای تــازه بســته شــده را در فایــر فاکــس بــاز کنیــد، بــر روی دکمــه فایــر فاکــس )ســمت 
چــپ و بــاال بــه رنــگ نارنجــی( کلیــک کــرده و ابتــدا بــه History و ســپس بــه Recently Closed Tabs برویــد. حــاال مــی 
توانیــد یــک یــا چنــد پنجــره کــه بســته بودیــد را بــا توجــه بــه نیازتــان بــاز کنیــد. بــرای ایــن مرورگــر هــم مــی توانیــد از 

کلیــد هــای ســریع Ctrl + Shift + T اســتفاده نمائیــد. 

 Reopen closed tab بــر روی یــک تــب راســت کلیــک کــرده و گزینــه IE۹ بــرای انجــام ایــن کار در :Internet Explorer9

Ctrl + Shift + T را مجــددا بزنیــد. فشــردن پشــت ســر هــم کلیــد هــای Ctrl + Shift + T مــی توانــد لیســت کاملــی از تمامــی 

پنجــره هــای بســته شــده قبلــی را برایتــان بارگــزاری کنــد .
همچنیــن مــی توانیــد ایــن کار را از صفحــه جدیــد نیــز انجــام دهیــد. بــرای پیــروی از ایــن راه، ابتــدا یــک تــب جدیــد بــاز 
کنیــد و بــا کلیــک کــردن بــر روی Reopen closed tabs )قســمت پائیــن و چــپ صفحــه( چنــد صفحــه آخــر خــود را ببنیــد و 

بــا کلیــک بــر روی Open all closed tabs بــه آن هــا بــه طــور کلــی دســت یابیــد.

گرفتــن اسکرین شــات یکــی از ســاده ترین کارهــا 
ــا  در وینــدوز ۱۰ اســت و تقریبــا تمــام کاربــران ب
ــتند؛  ــنا هس ــن آش ــات  گرفت ــوه ی اسکرین ش نح
امــا ممکــن اســت بــا روش هــای مختلــف انجــام 
ــرای  ــاده ترین روش ب ــید. س ــنا نباش ــن کار آش ای
ثبــت اسکرین شــات از تمــام صفحــه ی نمایشــگر، 
زدن دکمه هــای وینــدوز و print screen )عبــارت 
PrtSc SysRq روی ایــن دکمــه درج شــده( اســت؛ 

ــر گرفته شــده  پــس از زدن ایــن دو دکمــه، تصوی
در پوشــه ی Screenshot folders کــه در پوشــه ی Pictures قــرار گرفتــه، ذخیــره می شــود.

ــم  ــه اس ــزاری ب ــا اب ــد ت ــای win+shift+s را بزنی ــد، دکمه ه ــات بگیری ــه اسکرین ش ــی از صفح ــا از بخش ــد تنه ــه می خواهی در صورتی ک
Snip & Sketch بــاز شــود کــه بــه وســیله ی آن می توانیــد بــا کلیک کــردن و کشــیدن مــوس روی بخــش مــورد نظرتــان، آن بخــش را 

ــوند ــره می ش ــورد ذخی ــش کلیپ ب ــن روش در بخ ــا ای ــده ب ــات های ایجاد ش ــد. اسکرین ش ــاب کنی انتخ

بازگردانی تب های تازه بسته 
شده در مرورگر ها

اسکرین شات در ویندوز 10



ــه عکــس گرفتــن از محیــط کار وینــدوز  ــاز ب ــان پیــش آمــده کــه نی ــه حــال برایت ــا ب حتمــا ت
داشــته باشــید. یکــی از راه هــای متــداول اســتفاده از کلیــد Print screan روی کیبــور و ســپس 
انتقــال آن بــه نــرم افــزار paint اســت. ایــن روش یــک عکــس از کل محیــط کار شــما ذخیــره 
ــس  ــش عک ــه نمای ــاص در صفح ــمت خ ــک قس ــد از ی ــاز داری ــی نی ــا در مواقع ــد. ام ــی کن م
بگیریــد. ایــن نــرم افــزار بــه ســادگی ایــن کار را برایتــان انجــام مــی دهــد. کافیســت منــوی 
ــابه  ــره ای مش ــد. پنج ــپ کنی ــتجوی آن snip را تای ــمت جس ــرده و در قس ــاز ک ــتارت را ب اس
عکــس مقابــل بــاز شــده و کافیســت روی گزینــه New کلیــک کنیــد. بــه راحتــی مــی توانیــد 
 Save هــر قســمتی از محیــط کاری وینــدوز را کــه نیــاز داشــتید انتخــاب کنیــد و بــا زدن گزینــه

آن را ذخیــره کنیــد. کلیــد هــای پنجــره+shift+s نیــز عملکــرد مشــابهی دارد.

نرم افزار Snipping tool ابزاری ساده جهت گرفتن عکس از محیط کار ویندوز

تکنیک های کاربردی

حتمــا بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده بــه ســرعت نیــاز بــه فایلــی داریــد کــه مســیر 
ذخیــره آن بــر روی درایوهــا را فرامــوش کــرده ایــد. معمــوال جســتجوی وینــدوز 
ــده  ــه کنن ــن جســتجو کالف ــن ای ــرعت پایی ــد. س ــی کن ــی نم ــم کمــک چندان ه
اســت.  نــرم افــزار Search Everything یــک نــرم افــزار فــوق العــاده کارآمــد 
بــرای جســتجوی محتویــان رایانــه ااســت.  تنهــا کافیســت قســمتی از نــام فایــل 
یــا پســوند فایــل مــورد نظــر را تایــپ کنیــد، در یــک چشــم بــه هــم زدن هــر چــه 

بدنبــال آن بــوده ایــد را خواهیــد یافــت. 

Search Everything مشکل گشای فراموش کارها

ــرد.  ــف ک ــوان تعری ــی ت ــت م ــداد ســه حال ــش اع ــرای نمای ــزار وورد ب ــرم اف در ن
ــه ایــن مســیر رفتــه File/Option/Advanced و ســپس  ــرای انجــام تنظیمــات ب ب

ــد.  ــم کنی ــر تنظی ــت زی ــه یکــی از ســه حال ــه Numeral را ب گزین
Arabic=الف( تمام اعداد به صورت انگلیسی نمایش داده شود 

Hindi =ب( تمام اعداد به صورت فارسی نمایش داده شود 
 ج( اعــدادی کــه بــا کیبــور فارســی نوشــته شــده بــه صــورت فارســی و اعــدادی 

Context =کــه بــه صــورت انگلیســی تایــپ شــده انگلیســی نمایــش داده شــود

Word رفع مشکل تایپ اعداد در



تکنیک های کاربردی

ــی از  ــرای ترجمــه کــردن کامــل یــک صفحــه اینترنت ب
ــدا صفحــه را  ــان دیگــر کافیســت ابت ــه زب ــی ب هــر زبان
بــاز کنیــد و لینــک آنــرا در google translate کپــی کنیــد. 

translate.google.com

ــتجوی  ــکان جس ــوگل ام ــب گ ــای جال ــت ه ــی از قابلی یک
فایــل هــا بــر اســاس پســوند و نــوع فایــل اســت. کافیســت 
بعــد از عبــارت مــورد جســتجو file type: pdf را بنویســید. بــه 

جــای pdf پســوند مــورد نظــر خــود را بنویســید. 
بــرای اینکــه جســتجوی شــما شــامل فایلهایــی بــا پســوند بــه 
خصوصــی نشــود هــم کافیســت قبــل از پســوند یــه عالمــت 

منفــی قــرار دهیــد.

حتمــا بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده اســت در یــک ســایت دنبــال 
ــا اینکــه اطمینــان داریــد مطلــب در ســایت  ــد و ب ــوده ای مطلبــی ب
ــدا  ــورد نظــر را پی ــب م ــود اســت، جســتجوی آن ســایت مطل موج
ــد  ــد از گــوگل کمــک بگیری ــی توانی ــوارد م ــن م ــد. در ای نمــی کن
ــد.  ــان ســایت جســتجو کنی ــط در هم ــان را فق ــورد نظرت ــن م و مت
کافیســت بعــد از متــن مــورد جســتجو site: و بعــد از آن نــام ســایت 

ــد. را وارد کنی

فــرض کنیــد از یــک گیــاه در کــوه عکــس گرفتــه ایــد 
ــورد آن  ــد در م ــت داری ــد و دوس ــی دانی ــام آن را نم و ن
اطالعاتــی کســب کنیــد. مــی توانیــد از جســتجوی 
تصاویــر گــوگل کمــک بگیریــد و عکــس هــای مشــابه 
آنــرا پیــدا کنیــد. بــه قســمت image در گــوگل برویــد و 
عکــس را از بگیریــد و بــه ســمت کادر جســتجوی ببریــد 

 )drag &drop( ــد ــا کنی و آن را ره

ترفندهای جستجوی بهینه



آموزش نشان گذاری کردن آدرس سایت
: Firefox مرورگر Bookmark  در لیست 

بــا اســتفاده از قابلیــت Bookmark مرورگرهــا، مــی توانیــد تعــدادی از وب ســایت هــای دلخــواه را نشــان گــذاری کنیــد تــا در 
مواقــع لــزوم بــا مراجعــه بــه آن، بــه وب ســایت مــورد نظــر خــود دسترســی داشــته باشــید.

عــالوه بــر ایــن بــا افــزودن وب ســایت مــورد نظــر بــه پوشــه Bookmarks Toolbar، لیســتی از وب ســایت هــای پرکاربردتــر را 
در زیــر نــوار آدرس مرورگــر خــود بــه نمایــش در آوریــد تــا از ایــن پــس بســیار ســریع تــر از گذشــته بــه آن هــا دسترســی پیــدا 

کنیــد. بــرای ایــن کار ابتــدا بایــد مطابــق شــکل زیــر گزینــه نمایــش  Bookmarks Toolbar را فعــال کنیــد. 

بــرای اضافــه کــردن یــک صفحــه اینترنتــی ابتدا وارد ســایت 
موردنظــر شــوید و بــا زدن ســتاره در قســمت ســمت راســت 
  bookmark ــه لیســت ــوار ســرچ صفحــه مــورد نظــر را ب ن
ــن کار پنجــره ای  ــس از انجــام ای ــه پ ــد ک ــه کنی ــا اضاف ه

ــاز می شــود. ــرای انجــام تنظیمــات ب ب

مهمتریــن گزینــه در ایــن قســمت Bookmarks Toolbar مــی 
باشــد، در صورتــی کــه شــما ایــن گزینــه را انتخــاب کنیــد 
 Bookmarks Toolbar ســایت مــورد نظــر شــما در لیســت
ــه  ــد ب ــس از آن می توانی ــرد و پ ــی گی ــرار م ــس ق فایرفاک

ــه آن دسترســی داشــته باشــید. ــی ب راحت

روش های افزودن سایت لیست نشان گذاری شده ها 
)Bookmark( در مرورگر کروم

ابتدا باید مطابق شکل زیر نمایش Bookmarks Toolbar  را فعال کنید.

بــرای اضافــه کــردن یــک صفحــه اینترنتــی ابتــدا وارد ســایت موردنظــر شــوید و بــا 
زدن ســتاره در قســمت ســمت راســت نــوار ســرچ صفحــه مــورد نظــر را بــه لیســت 
ــرای انجــام  ــد کــه پــس از انجــام ایــن کار پنجــره ای ب bookmark هــا اضافــه کنی

ــود. ــاز می ش ــات ب تنظیم
حال پنجره تنظیمات مطابق شکل زیر برای شما باز می شود.



کار کردن صحیح با رایانه
● محافظت ار چشم هنگام کار با کامپیوتر

سرتان را در موقعیتی کامال راحت نگه داشته، از فاصله حداقل 05mc به مانیتور نگاه کرده و این فاصله را حفظ کنید.
ــرای آرامــش  ــک زدن ب ــد . پل ــگاه کنی ــر ن ــه 6 مت ــا فاصل ــک نقطــه ب ــه ی ــه ب ــدت 02 ثانی ــه م ــار ب ــه  یکب ــر02  دقیق ــن کار ه  در حی
چشــمانتان مفیــد اســت. هیــچ گاه بــه صفحــه مانیتــور زل نزنیــد. فونــت متــن صفحــه مانیتــور را درشــت تــر کنیــد، یعنــی بــه جــای فونــت 

0۱ , از فونــت 2۱ یــا ۴۱ اســتفاده نماییــد تــا مطالــب را راحــت تــر بخوانیــد.

● حفاظت از ستون فقرات
هنــگام اســتفاده از مانیتــور ســعی کنیــد درســت 
نشســتن را رعایــت نماییــد . پاهــا نبایــد آویــزان 
ــه  ــد ک ــم کنی ــوری تنظی ــود را ط ــی خ ــند. صندل باش
پاهــای تــان در زاویــه بیشــتر از ۹0 درجــه قــرار گیــرد. 
مــی توانیــد از یــک چارپایــه نیــز در زیــر پاهــای خــود 
اســتفاده کنیــد.  صندلــی شــما حتمــا بایــد دارای پشــتی 
ــن  ــمت پایی ــه س ــر ب ــد اگ ــتاندارد باش ــای اس ــا انحن ب
ــاس درد  ــت احس ــر و پش ــه کم ــد، در ناحی ــر بخوری س

ــرد.  ــد ک خواهی
● نور مناسب

ــور  ــتفاده از مانیت ــگام اس ــا هن ــط کار خصوص ــب در محی ــور مناس ن
ــور ,  ــه صفحــه مانیت ــور ب ــدن مســتقیم ن بســیار مهــم اســت. از تابی
ــه 0۹  ــا زای ــپ ب ــمت چ ــد پنجــره س ــعی کنی ــد. و س ــودداری کنی خ
درجــه نســبت بــه مانیتــور قــرار گیــرد . همچنیــن شــدت نــور موجــود 
در محیــط نبایــد زیــاد باشــد و منابــع نــور در میــدان دیــد قــرار نگیــرد 

و خیرگــی ایجــاد نکنــد .
● حالت دستان هنگام استفاده از صفحه کلید

دســت، مــچ و ســاعدتان را در موقعیتــی طبیعــی و راحــت نگــه داریــد.
ایــن ســه بایــد در یــک خــط مســتقیم قــرار گیرنــد, و بــا بــازوان شــما 
زاویــه 0۹ درجــه را تشــکیل دهنــد. هنــگام تایــپ کــردن ســعی کنیــد 

بســیار نــرم و راحــت کلیدهــا, را فشــار دهیــد.
● حرکت دادن به بدن در فواصل کار

ــتراحت  ــی را اس ــان کوتاه ــردن، زم ــی کار ک ــس از مدت ــواره پ هم
ــان را از ســر  ــان حرکــت داده و ســپس مجــددا کارت ــه بدنت کــرده، ب

ــد. بگیری
ــما در  ــه ش ــزار Narcis exercise ب ــرم اف ن
کار  حیــن  مفیــد  نرمشــهای  انجــام 
کمــک مــی کنــد . ایــن برنامــه نیــاز بــه 
نصــب نــدارد و فقــط کافــی اســت کــه 
ــد  ــک کنی ــل کلی ــر روز روی آن داب ه
تــا فعــال شــود. نشــانه فعــال شــدن آن 
هــم ایــن اســت کــه بــه صــورت قلــب 
در گوشــه ســمت راســت مانیتــور در 
قســمت آیکــن هــا بــه صــورت ضریــان 

ــود. ــی ش ــش داده م نمای



انواع آنتی ویروس جهت کاربران کامپیوتر و گوشی های موبایل

ــروس  ــی وی ــک آنت ــی ی ــه اصل وظیف
چیســت؟

قبــل از ایــن بــه موضــوع اصلــی بپردازیــم بهتــر 
ــه  ــه وظیف ــم ک ــورد بپردازی ــن م ــه ای ــت ب اس
ــور  ــت؟ همانط ــروس چیس ــک ضدوی ــی ی اصل
ــه  ــتید وظیف ــان هس ــز در جری ــان نی ــه خودت ک
اصلــی نــرم افزارهــای آنتــی ویــروس محافظــت 
از سیســتم کاربــر و شــبکه در مقابــل انــواع 
قصــد  کــه   )Malware( بدافزارهــا  مختلــف 

تخریــب و تاثیرگــذاری بــر شــبکه را دارنــد.
ــدات را  ــد تهدی ــد بتوان ــروس بای ــی وی ــک آنت ی
ــتفاده از روش  ــا اس ــن کار ب ــد و ای ــایی کن شناس
هــای مختلفــی انجــام میشــود کــه آنتــی ویروس 
ــا نیــز از ایــن روش هــا بهــره  هــای مطــرح دنی
میگیرنــد. بعنــوان مثــال مانیتــور کــردن فعالیــت 
هــای یــک فایــل در حیــن فعالیــت نمونــه ای از 
ایــن روش هــای شناســایی بدافزارهــا در ســطح 
ــط  ــر توس ــتم کارب ــطح سیس ــا در س ــبکه و ی ش

آنتــی ویــروس ها هســت.وقتی یک کاربــر درون 
ســازمانی را در نظــر بگیریــم نفوذگــران از روش 
ــازمان  ــبکه س ــه ش ــد ب ــی میتوانن ــای مختلف ه
ــا  ــد ب ــه میتوانن ــن ک ــه ای ــد از جمل ــه کنن حمل
ــرد و شــبکه  ــه ســمت ف ــی ب ارســال بدافزارهای
ــه اهــداف خــود  ــد ب ــور ســعی کنن ــی مذک داخل
برســند بنابرایــن وظیفــه اصلــی آنتــی ویــروس 
ــای  ــت ه ــر و فعالی ــتم کارب ــت از سیس محافظ
ــت. ــد هاس ــا و تهدی ــل بدافزاره ــبکه در مقاب ش

پادویــش حاصــل دانــش ایرانــی 
است

پــاد یعنــی ضــد، ویــش یعنــی ویــروس، 
پادویــش ایرانــی اســت!

ــروس  ــک ضدوی ــش )Padvish( ی پادوی
ایرانــی قابــل رقابــت بــا ضدویروســهای 
رایــج اســت کــه تمــام مراحــل طراحی و 
پیــاده ســازی آن بــه دســت تیــم مجرب 
ایرانــی در داخــل کشــور صــورت گرفتــه 
ــا  ــه ب اســت و قابلیــت شناســایی و مقابل
بدافزارهــای رایــج را دارد. ایــن محصــول 
بــه پشــتوانه تکنولــوژی شــبکه ابــر 
ــوی،  ــزار ق ــل بداف ــم تحلی ــران و تی کارب
ــن  ــایی جدیدتری ــه شناس ــت ب ــادر اس ق

بدافزارهــا در کمتریــن زمــان ممکــن 
ــردازد. بپ

چرا پادویش؟

ــای  ــوس فلش ه ــی از کاب • رهای
ویروســی

روش  مهمتریــن  حاضــر  دنیــای  در 
ــش و  ــق فل ــا، از طری ــال ویروس ه انتق
هــارد USB اســت. پادویــش بــا امــکان 
محافظــت ویــژه USB کــه بــه صــورت 
پیش فــرض فعــال اســت، جلــوی آلــوده 
شــدن کامپیوتــر شــما بــه ویروس هــای 
شــناخته شــده و ناشــناخته از طریــق 
USB را بــه طــور کامــل خواهــد گرفت.

ــه روز  ــتمر و ب ــت مس • محافظ
ــری ــبکه اب ــکان ش ــا ام ب

هــر ثانیــه ده ویــروس جدیــد تولیــد 
می شــود کــه برخــی از آنهــا مخصــوص 
ــه خــاص طراحــی  ــا رایان یــک شــبکه ی
ابــری  شــبکه  امــکان  بــا  شــده اند. 
پادویــش، ضدویــروس شــما با تشــخیص 
ــزار، آن  ــک نرم اف ــکوک در ی ــار مش رفت
را در شــبکه ابــری پــردازش کــرده و بــه 
تهدیــدات خــاص رایانــه و ســازمان شــما 

ــد داد. پاســخ خواه
• ســرعت در پویــش، قــدرت در 

ی ز کسا پا
ــر  ــالوه ب ــوب، ع ــروس خ ــک ضدوی ی



معرفی آنتی ویروس های برتر 2019:
ــکی  ــگان کسپرس ــروس رای ــی وی آنت

:)Kaspersky(
نکات مثبت:

عملکرد خارق العاده در شناسایی بدافزار
ــاپ آپ  ــدون پ ــایلنت و ب ــخیص س ــال تش ح

ــروس وی
تاثیر کم روی عملکرد سیستم

نکات منفی:
نبــود نتایــج آزمایــش مخصــوص بــرای نســخه 

ن یگا ا ر

آنتــی ویــروس رایــگان بیــت دیفنــدر 
)Bitdefender(

نکات مثبت:
عملکرد خوب در شخیص بدافزارها

نرخ پایین تشخیص های اشتباه

نکات منفی:
نبــود نتایــج آزمایــش مخصــوص بــرای 

نســخه رایــگان
نیازمند حساب بیت دیفندر است

)Avira( آنتی ویروس آویرا

نکات مثبت:
عملکرد خوب در تشخیص بدافزار

نرخ پایین تشخیص های اشتباه
تاثیر پایین روی عملکرد سیستم

نکات منفی:
حالــت شناســایی ســایلنت وجــود نــدارد، 
ــگام  ــاپ آپ هن بنابرایــن هشــدارهای پ
مزاحــم  فیلــم  مشــاهده  یــا  بــازی 

می شــوند.

ــت  ــگان آواس ــروس رای ــی وی آنت
)Avast(

نکات مثبت:
شناسایی موثر بدافزارها

حالت سایلنت و بدون پاپ آپ
رابط کاربری تمیز و مدرن

نکات منفی:
نــرخ تشــخیص اشــتباه بیشــتر نســبت بــه 

قبا ر
ــگام نصــب  ــرض هن ــش ف گزینه هــای پی
شــامل نــرم افزارهایــی هســتند کــه شــاید 

آن هــا را نخواهیــد

AVG آنتی ویروس رایگان

نکات مثبت:
ــاپ  ــدون پ ــایلنت ب ــایی س ــت شناس حال

آپ
شناسایی موثر انواع بدافزارها

نکات منفی:
نــرخ تشــخیص اشــتباه بیشــتر نســبت بــه 

قبا ر
گزینه هــای پیــش فــرض هنــگام نصــب 
شــامل نــرم افزارهایــی هســتند که شــاید 

آن هــا را نخواهیــد

سخن پایانی:
ــن  ــم بهتری ــعی کردی ــال س ــن مج در ای
ــی  ــای 20۱۹ را بررس ــروس ه ــی وی آنت
ــن  ــما ای ــه ش ــا ب ــه م ــا توصی ــم ام کنی
ــک  ــه ی ــال تهی ــر به دنب ــه اگ ــت ک اس
ــن  ــرای تضمی ــب ب ــروس مناس ــی وی آنت
ــران  ــتید، نگ ــود هس ــتم خ ــت سیس امنی
پرداخــت هزینه هــای انــدک بــرای خریــد 
آنتــی ویــروس هــای پولــی نباشــید. چــرا 
در  ویروس هــا  آنتــی  نــوع  ایــن  کــه 
ــرای  ــد ب ــه بای ــی ک ــه اندک ــال هزین قب
آن هــا پرداخــت کنیــد، امکانــات متنوعــی 
بــرا محافظــت از سیســتم شــما ارائــه 

می دهنــد.

گرفتــن ویروس هــا و ســایر بدافزارهــا، 
بایــد کمتریــن تاثیــر را بــر کارایــی عادی 
باشــد. ضدویــروس  سیســتم داشــته 
از  پادویــش بــرای حداقــل اســتفاده 
ــریع  ــرای س ــما و اج ــتم ش ــع سیس مناب
اســت. بهینه ســازی شــده  برنامه هــا 

• موتــور هوشــمند، جهــت مقابله 
بــا ویروس هــای ناشــناخته

ــد،  ــای جدی ــناختن ویروس ه ــرای ش ب

ــگاه امضــا کافــی نیســت.  ــه پای اکتفــا ب
پادویــش بــا برخــورداری از یــک موتــور 
ویروس هــای  هوشــمند،  تحلیــل 
ورود  از  قبــل  را  جدیــد  و  ناشــناخته 
ــذف  ــایی و ح ــما شناس ــتم ش ــه سیس ب

. می کنــد

• امنیــت پایــدار بــا فنــاوری 
ــی بوم

ــور  ــک موت ــش از ی ــروس پادوی ضدوی

کامــال اختصاصــی و صددرصــد 
بومــی اســتفاده می کنــد. از همیــن 
ــا  ــق ب ــال مطاب ــه کام ــت ک رو اس
ــگاه  ــا یــک ن ــی و ب نیازهــای داخل
و  کــرده  پیــدا  توســعه  جهانــی 
ــه و  ــرای رایان ــدار را ب ــی پای امنیت
ســازمان شــما فراهــم می کنــد.




