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گزارشعملکردادارهآماروفناوریاطالعات
دانشگاهعلومپزشکیگناباددرسال1398
1

تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی حوزه فناوری اطالعات دانشگاه در سال 98

2

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

3

عملیاتــی نمــودن پــروژه ملــی پرونــده الکترونیــک ســامت و ســرویس هــای مربوطــه از جملــه نظــام
ارجــاع از ســطح یــک بــه دو ( ســطح یــک شــامل مراکــز خدمــات جامــع ســامت تحــت پوشــش
معاونــت بهداشــت و شــبکه بهداشــت و درمــان بجســتان و ســطح دو شــامل مراکــز کلینیــک ویــژه
تخصصــی بیمارســتان هــای بهلــول و آیــت ا ...مدنــی بجســتان و  22بهمــن ) ،نوبــت گیــری الکترونیکی
پزشــکان متخصــص از طــرف ســطح یــک  ،نســخه نویســی و نســخه پیچــی در ســامانه هــای ســطح
یــک و دو

4

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

5

راه انــدازی سیســتم پکس(گرافــی بیمــار) و دسترســی پزشــک از طریــق کامپیوتــر ،و گوشــی تلفــن
همــراه بــه تصاویــر بیمــار

6

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

7

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

8

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

9

تولید و افزایش فرم های الکترونیکی در سامانه اتوماسیون دانشگاه

10

راه اندازی و توسعه سیستم  IPTVدر بخش های بیمارستان بهلول

11

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

12

ارتقــاء زیرســاخت هــای ســروری بیمارســتان بهلــول و خریــد ســرور بــا هزینــه ای
بالــغ بــر دومیلیــارد ریــال

13

تولیــد محتواهــای آموزشــی و راهنماهــای کاربــری الکترونیکــی جهــت آمــوزش و
ســهولت دسترســی و اســتفاده مناســب کاربــران دانشــگاه از ســامانه هــا و ســرویس
هــای الکترونیکــی در حــوزه هــای دانشــگاه

14

برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی جهــت ارتقــاء ســواد رایانــه ای کاربــران دانشــگاه و
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی تخصصــی جهــت کارشناســان فنــاوری اطالعــات
دانشــگاه

15

تهیــه نــرم افــزار ارتقــا یافتــه و جدیــد پاســخگویی بــه مشــکالت کاربــران دانشــگاه در
زمینــه فنــاوری اطالعــات

سامانههایکاربردیجدید:

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

در ایــن ســامانه مــی توانیــد گزارشــاتی از زمــان اتصــال بــه
اینترنــت ،حجــم مصرفــی و باقیمانــده حجــم مشــاهده نمــوده و
در صــورت نیــاز حجــم اضافــی خریــداری نمائیــد

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

بازگردانی تب های تازه بسته
شده در مرورگر ها
بــرای بازگشــایی پنجــره هــا در کــروم،
در هــر جــای خالــی از تســک بــار کــه
دوســت داشــتید راســت کلیــک کنیــد
و گزینــه  Reopen closed tabرا از
منویــی کــه بــاز مــی شــود انتخــاب
کنیــد .بــرای راحــت تــر شــدن کار مــی
توانیــد از فشــردن همزمــان کلیــد هــای
 Ctrl + Shift + Tاســتفاده کنیــد .بــرای
بــاز شــدن لیســت کاملــی از پنجــره هــای
بســته شــده در ایــن سشــن ،کلیــد هــای
بــاال را چنــد بــار پشــت ســر هــم فشــار دهیــد.
 :FireFoxاگــر 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  Historyو ســپس بــه  Recently Closed Tabsبرویــد .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 + Tاســتفاده نمائیــد.
 :Internet Explorer9بــرای انجــام ایــن کار در  IE۹بــر روی یــک تــب راســت کلیــک کــرده و گزینــه Reopen closed tab
 Ctrl + Shift + Tرا مجــددا بزنیــد .فشــردن پشــت ســر هــم کلیــد هــای  Ctrl + Shift + Tمــی 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 tabsقســمت پائیــن و چــپ صفحــه) چنــد صفحــه آخــر خــود را ببنیــد و
بــا کلیــک بــر روی  Open all closed tabsبــه آن هــا بــه طــور کلــی دســت یابیــد.
اسکرین شات در ویندوز 10
گرفتــن اسکرینشــات یکــی از ســادهترین کارهــا
در وینــدوز  ۱۰اســت و تقریبــا تمــام کاربــران بــا
نحــوهی اسکرینشــاتگرفتــن آشــنا هســتند؛
امــا ممکــن اســت بــا روشهــای مختلــف انجــام
ایــن کار آشــنا نباشــید .ســادهترین روش بــرای
ثبــت اسکرینشــات از تمــام صفحـهی نمایشــگر،
زدن دکمههــای وینــدوز و ( print screenعبــارت
 PrtSc SysRqروی ایــن دکمــه درج شــده) اســت؛
پــس از زدن ایــن دو دکمــه ،تصویــر گرفتهشــده
در پوش ـهی  Screenshot foldersکــه در پوش ـهی  Picturesقــرار گرفتــه ،ذخیــره میشــود.
درصورتیکــه میخواهیــد تنهــا از بخشــی از صفحــه اسکرینشــات بگیریــد ،دکمههــای  win+shift+sرا بزنیــد تــا ابــزاری بــه اســم
 Snip & Sketchبــاز شــود کــه بــه وســیلهی آن میتوانیــد بــا کلیککــردن و کشــیدن مــوس روی بخــش مــورد نظرتــان ،آن بخــش را
انتخــاب کنیــد .اسکرینشــاتهای ایجادشــده بــا ایــن روش در بخــش کلیپبــورد ذخیــره میشــوند

تکنیک های کاربردی

نرم افزار  Snipping toolابزاری ساده جهت گرفتن عکس از محیط کار ویندوز
حتمــا تــا بــه حــال برایتــان پیــش آمــده کــه نیــاز بــه عکــس گرفتــن از محیــط کار وینــدوز
داشــته باشــید .یکــی از راه هــای متــداول اســتفاده از کلیــد  Print screanروی کیبــور و ســپس
انتقــال آن بــه نــرم افــزار  paintاســت .ایــن روش یــک عکــس از کل محیــط کار شــما ذخیــره
مــی کنــد .امــا در مواقعــی نیــاز داریــد از یــک قســمت خــاص در صفحــه نمایــش عکــس
بگیریــد .ایــن نــرم افــزار بــه ســادگی ایــن کار را برایتــان انجــام مــی دهــد .کافیســت منــوی
اســتارت را بــاز کــرده و در قســمت جســتجوی آن  snipرا تایــپ کنیــد .پنجــره ای مشــابه
عکــس مقابــل بــاز شــده و کافیســت روی گزینــه  Newکلیــک کنیــد .بــه راحتــی مــی توانیــد
هــر قســمتی از محیــط کاری وینــدوز را کــه نیــاز داشــتید انتخــاب کنیــد و بــا زدن گزینــه Save
آن را ذخیــره کنیــد .کلیــد هــای پنجــره shift+s+نیــز عملکــرد مشــابهی دارد.

 Search Everythingمشکل گشای فراموش کارها

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
هــم کمــک چندانــی نمــی کنــد .ســرعت پاییــن ایــن جســتجو کالفــه کننــده
اســت .نــرم افــزار  Search Everythingیــک 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.

رفع مشکل تایپ اعداد در Word

در نــرم افــزار وورد بــرای نمایــش اعــداد ســه حالــت مــی تــوان تعریــف کــرد.
بــرای انجــام تنظیمــات بــه ایــن مســیر رفتــه  File/Option/Advancedو ســپس
گزینــه  Numeralرا بــه یکــی از ســه حالــت زیــر تنظیــم کنیــد.
الف) تمام اعداد به صورت انگلیسی نمایش داده شود=Arabic
ب) تمام اعداد به صورت فارسی نمایش داده شود= Hindi
ج) اعــدادی کــه بــا کیبــور فارســی نوشــته شــده بــه صــورت فارســی و اعــدادی
کــه بــه صــورت انگلیســی تایــپ شــده انگلیســی نمایــش داده شــود= Context

ترفندهای جستجوی بهینه

بــرای ترجمــه کــردن کامــل یــک صفحــه اینترنتــی از
هــر زبانــی بــه زبــان دیگــر کافیســت ابتــدا صفحــه را
بــاز کنیــد و لینــک آنــرا در  google translateکپــی کنیــد.
translate.google.com

یکــی از قابلیــت هــای جالــب گــوگل امــکان جســتجوی
فایــل هــا بــر اســاس پســوند و نــوع فایــل اســت .کافیســت
بعــد از عبــارت مــورد جســتجو  file type: pdfرا بنویســید .بــه
جــای  pdfپســوند 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
مطلبــی بــوده ایــد و بــا اینکــه اطمینــان داریــد مطلــب در ســایت
موجــود اســت ،جســتجوی آن ســایت مطلــب مــورد نظــر را پیــدا
نمــی کنــد .در ایــن مــوارد مــی توانیــد از گــوگل کمــک بگیریــد
و متــن مــورد نظرتــان را فقــط در همــان ســایت جســتجو کنیــد.
کافیســت بعــد از متــن مــورد جســتجو  :siteو بعــد از آن نــام ســایت
را وارد کنیــد.

فــرض کنیــد از یــک گیــاه در کــوه عکــس گرفتــه ایــد
و نــام آن را نمــی دانیــد و دوســت داریــد در مــورد آن
اطالعاتــی کســب کنیــد .مــی توانیــد از جســتجوی
تصاویــر گــوگل کمــک بگیریــد و عکــس هــای مشــابه
آنــرا پیــدا کنیــد .بــه قســمت  imageدر گــوگل برویــد و
عکــس را از بگیریــد و بــه ســمت کادر جســتجوی ببریــد
و آن را رهــا کنیــد ()drag &drop

آموزش نشان گذاری کردن آدرس سایت
در لیست  Bookmarkمرورگر : Firefox
بــا اســتفاده از قابلیــت  Bookmarkمرورگرهــا ،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.
عــاوه بــر ایــن بــا افــزودن وب ســایت مــورد نظــر بــه پوشــه  ،Bookmarks Toolbarلیســتی 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 Toolbarرا فعــال کنیــد.

بــرای اضافــه کــردن یــک صفحــه اینترنتــی ابتدا وارد ســایت
موردنظــر شــوید و بــا زدن ســتاره در قســمت ســمت راســت
نــوار ســرچ صفحــه مــورد نظــر را بــه لیســت bookmark
هــا اضافــه کنیــد کــه پــس از انجــام ایــن کار پنجــره ای
بــرای انجــام تنظیمــات بــاز میشــود.

مهمتریــن گزینــه در ایــن قســمت  Bookmarks Toolbarمــی
باشــد ،در صورتــی کــه شــما ایــن گزینــه را انتخــاب کنیــد
ســایت مــورد نظــر شــما در لیســت Bookmarks Toolbar
فایرفاکــس قــرار مــی گیــرد و پــس از آن میتوانیــد بــه
راحتــی بــه آن دسترســی داشــته باشــید.

ابتدا باید مطابق شکل زیر نمایش  Bookmarks Toolbarرا فعال کنید.

روش های افزودن سایت لیست نشان گذاری شده ها

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
 bookmarkهــا اضافــه کنیــد کــه پــس از انجــام ایــن کار پنجــره ای بــرای انجــام
تنظیمــات بــاز میشــود.
حال پنجره تنظیمات مطابق شکل زیر برای شما باز میشود.

( )Bookmarkدر مرورگر کروم

کار کردن صحیح با رایانه
● محافظت ار چشم هنگام کار با کامپیوتر
سرتان را در موقعیتی کامال راحت نگه داشته ،از فاصله حداقل  05mcبه مانیتور نگاه کرده و این فاصله را حفظ کنید.
در حیــن کار هــر 02دقیقــه یکبــار بــه مــدت  02ثانیــه بــه یــک نقطــه بــا فاصلــه  6متــر نــگاه کنیــد  .پلــک زدن بــرای آرامــش
چشــمانتان مفیــد اســت .هیــچ گاه بــه صفحــه مانیتــور زل نزنیــد .فونــت متــن صفحــه مانیتــور را درشــت تــر کنیــد ،یعنــی بــه جــای فونــت
 , ۰۱از فونــت  ۲۱یــا  ۴۱اســتفاده 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
باشــند .صندلــی خــود را طــوری تنظیــم کنیــد کــه
پاهــای تــان در زاویــه بیشــتر از  ۹۰درجــه قــرار گیــرد.
مــی توانیــد از یــک چارپایــه نیــز در زیــر پاهــای خــود
اســتفاده کنیــد .صندلــی شــما حتمــا بایــد دارای پشــتی
بــا انحنــای اســتاندارد باشــد اگــر بــه ســمت پاییــن
ســر بخوریــد ،در ناحیــه کمــر و پشــت احســاس درد
خواهیــد کــرد.

نــرم افــزار  Narcis exerciseبــه شــما در
انجــام نرمشــهای مفیــد حیــن کار
کمــک مــی کنــد  .ایــن برنامــه نیــاز بــه
نصــب نــدارد و فقــط کافــی اســت کــه
هــر روز روی آن دابــل کلیــک کنیــد
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
نمایــش داده مــی شــود.

● نور مناسب
نــور مناســب در محیــط کار خصوصــا هنــگام اســتفاده از مانیتــور
بســیار مهــم اســت .از تابیــدن مســتقیم نــور بــه صفحــه مانیتــور ,
خــودداری کنیــد .و ســعی کنیــد پنجــره ســمت چــپ بــا زایــه 09
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  ۰۹درجــه را تشــکیل دهنــد .هنــگام تایــپ کــردن ســعی کنیــد
بســیار نــرم و راحــت کلیدهــا ,را فشــار دهیــد.
● حرکت دادن به بدن در فواصل کار
همــواره پــس از مدتــی کار کــردن ،زمــان کوتاهــی را اســتراحت
کــرده ،بــه بدنتــان حرکــت داده و ســپس مجــددا کارتــان را از ســر
بگیریــد.

انواع آنتی ویروس جهت کاربران

وظیفــه اصلــی یــک آنتــی ویــروس
چیســت؟
قبــل از ایــن بــه موضــوع اصلــی بپردازیــم بهتــر
اســت بــه ایــن مــورد بپردازیــم کــه وظیفــه
اصلــی یــک ضدویــروس چیســت؟ همانطــور
کــه خودتــان نیــز در جریــان هســتید وظیفــه
اصلــی نــرم افزارهــای آنتــی ویــروس محافظــت
از سیســتم کاربــر و شــبکه در مقابــل انــواع
مختلــف بدافزارهــا ( )Malwareکــه قصــد

کامپیوتر و گوشی های موبایل

تخریــب و تاثیرگــذاری بــر شــبکه را دارنــد.
یــک آنتــی ویــروس بایــد بتوانــد تهدیــدات را
شناســایی کنــد و ایــن کار بــا اســتفاده از روش
هــای مختلفــی انجــام میشــود کــه آنتــی ویروس
هــای مطــرح دنیــا نیــز از ایــن روش هــا بهــره
میگیرنــد .بعنــوان مثــال مانیتــور کــردن فعالیــت
هــای یــک فایــل در حیــن فعالیــت نمونــه ای از
ایــن روش هــای شناســایی بدافزارهــا در ســطح
شــبکه و یــا در ســطح سیســتم کاربــر توســط

آنتــی ویــروس ها هســت.وقتی یک کاربــر درون
ســازمانی را در نظــر بگیریــم نفوذگــران از روش
هــای مختلفــی میتواننــد بــه شــبکه ســازمان
حملــه کننــد از جملــه ایــن کــه میتواننــد بــا
ارســال بدافزارهایــی بــه ســمت فــرد و شــبکه
داخلــی مذکــور ســعی کننــد بــه اهــداف خــود
برســند بنابرایــن وظیفــه اصلــی آنتــی ویــروس
محافظــت از سیســتم کاربــر و فعالیــت هــای
شــبکه در مقابــل بدافزارهــا و تهدیــد هاســت.

پادویــش حاصــل دانــش ایرانــی بدافزارهــا در کمتریــن زمــان ممکــن
بپــردازد.
است
پــاد یعنــی ضــد ،ویــش یعنــی ویــروس ،چرا پادویش؟
پادویــش ایرانــی اســت!
پادویــش ( )Padvishیــک ضدویــروس • رهایــی از کابــوس فلشهــای
ایرانــی قابــل رقابــت بــا ضدویروســهای ویروســی
رایــج اســت کــه تمــام مراحــل طراحی و در دنیــای حاضــر مهمتریــن روش
پیــاده ســازی آن بــه دســت تیــم مجرب انتقــال ویروسهــا ،از طریــق فلــش و
ایرانــی در داخــل کشــور صــورت گرفتــه هــارد  USBاســت .پادویــش بــا امــکان
اســت و قابلیــت شناســایی و مقابلــه بــا محافظــت ويــژه  USBکــه بــه صــورت
بدافزارهــای رایــج را دارد .ایــن محصــول پیشفــرض فعــال اســت ،جلــوی آلــوده
بــه پشــتوانه تکنولــوژی شــبکه ابــر شــدن کامپیوتــر شــما بــه ویروسهــای
کاربــران و تیــم تحلیــل بدافــزار قــوی ،شــناخته شــده و ناشــناخته از طریــق
قــادر اســت بــه شناســایی جدیدتریــن  USBرا بــه طــور کامــل خواهــد گرفت.

• محافظــت مســتمر و بــه روز
بــا امــکان شــبکه ابــری
هــر ثانیــه ده ویــروس جدیــد تولیــد
میشــود کــه برخــی از آنهــا مخصــوص
یــک شــبکه یــا رایانــه خــاص طراحــی
شــدهاند .بــا امــکان شــبکه ابــری
پادویــش ،ضدویــروس شــما با تشــخیص
رفتــار مشــکوک در یــک نرمافــزار ،آن
را در شــبکه ابــری پــردازش کــرده و بــه
تهدیــدات خــاص رایانــه و ســازمان شــما
پاســخ خواهــد داد.
• ســرعت در پویــش ،قــدرت در
پا کسا ز ی
یــک ضدویــروس خــوب ،عــاوه بــر

گرفتــن ویروسهــا و ســایر بدافزارهــا،

بایــد کمتریــن تاثیــر را بــر کارایــی عادی
سیســتم داشــته باشــد .ضدویــروس
پادویــش بــرای حداقــل اســتفاده از
منابــع سیســتم شــما و اجــرای ســریع
برنامههــا بهینهســازی شــده اســت.

اکتفــا بــه پایــگاه امضــا کافــی نیســت.
پادویــش بــا برخــورداری از یــک موتــور
تحلیــل هوشــمند ،ویروسهــای
ناشــناخته و جدیــد را قبــل از ورود
بــه سیســتم شــما شناســایی و حــذف
میکنــد .

کامــا اختصاصــی و صددرصــد
بومــی اســتفاده میکنــد .از همیــن
رو اســت کــه کامــا مطابــق بــا
نیازهــای داخلــی و بــا یــک نــگاه
جهانــی توســعه پیــدا کــرده و
امنیتــی پایــدار را بــرای رایانــه و
ســازمان شــما فراهــم میکنــد.

آنتــی ویــروس رایــگان بیــت دیفنــدر
()Bitdefender
نکات مثبت:
عملکرد خوب در شخیص بدافزارها
نرخ پایین تشخیصهای اشتباه

آنتی ویروس آویرا ()Avira

• موتــور هوشــمند ،جهــت مقابله • امنیــت پایــدار بــا فنــاوری
بــا ویروسهــای ناشــناخته
بومــی
بــرای شــناختن ویروسهــای جدیــد ،ضدویــروس پادویــش از یــک موتــور

معرفی آنتی ویروس های برتر :2019

آنتــی ویــروس رایــگان کسپرســکی
( :)Kaspersky
نکات مثبت:
عملکرد خارق العاده در شناسایی بدافزار
حــال تشــخیص ســایلنت و بــدون پــاپ آپ
ویــروس
تاثیر کم روی عملکرد سیستم
نکات منفی:
نبــود نتایــج آزمایــش مخصــوص بــرای نســخه
رایگان

آنتــی ویــروس رایــگان آواســت
()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
ر قبا
گزینههــای پیــش فــرض هنــگام نصــب
شــامل نــرم افزارهایــی هســتند کــه شــاید
آنهــا را نخواهیــد

نکات منفی:
نبــود نتایــج آزمایــش مخصــوص بــرای
نســخه رایــگان
نیازمند حساب بیت دیفندر است

آنتی ویروس رایگان AVG
نکات مثبت:
حالــت شناســایی ســایلنت بــدون پــاپ
آپ
شناسایی موثر انواع بدافزارها
نکات منفی:
نــرخ تشــخیص اشــتباه بیشــتر نســبت بــه
ر قبا
گزینههــای پیــش فــرض هنــگام نصــب
شــامل نــرم افزارهایــی هســتند که شــاید
آنهــا را نخواهیــد

نکات مثبت:
عملکرد خوب در تشخیص بدافزار
نرخ پایین تشخیصهای اشتباه
تاثیر پایین روی عملکرد سیستم
نکات منفی:
حالــت شناســایی ســایلنت وجــود نــدارد،
بنابرایــن هشــدارهای پــاپ آپ هنــگام
بــازی یــا مشــاهده فیلــم مزاحــم
میشــوند.

سخن پایانی:

در ایــن مجــال ســعی کردیــم بهتریــن
آنتــی ویــروس هــای  2019را بررســی
کنیــم امــا توصیــه مــا بــه شــما ایــن
اســت کــه اگــر بهدنبــال تهیــه یــک
آنتــی ویــروس مناســب بــرای تضمیــن
امنیــت سیســتم خــود هســتید ،نگــران
پرداخــت هزینههــای انــدک بــرای خریــد
آنتــی ویــروس هــای پولــی نباشــید .چــرا
کــه ایــن نــوع آنتــی ویروسهــا در
قبــال هزینــه اندکــی کــه بایــد بــرای
آنهــا پرداخــت کنیــد ،امکانــات متنوعــی
بــرا محافظــت از سیســتم شــما ارائــه
میدهنــد.

