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   avast! Mobile Security سرقتو ضد برنامه ضدويروس
هاي  در گوشي. عامل جهان است طرفدارترين سيستمرپ اندرويد

. گيرد هاي بازي مورد استفاده قرار مي ها، و انواع كنسول هوشمند، تبلت
 را ستيزان دزدان و داده داده است كهموفقيت همين اما بر روي اينترنت، 

 يكين روي، در اين مقاله ااز . كند مي  بيترغبه دزدي و خرابكاري 
  .ايم ساز خوب را معرفي كرده ضدويروس و برنامه ايمن

آن است كه نرخ شناسايي بدافزار  اندرويدخبر خوش براي امنيت 
گين در ن، نرخ شناسايي مياAV-Test1مطابق گزارش . بسيار بااليي دارد

ون رشد تعداد كه عالي است، چ  بوده است،درصد  95.2ماه اوت 
حال كه نرخ شناسايي بسياري از . هاي بدافزار بسيار باالست برنامه
 اي را انتخاب كرد كه بايد گونه  ساز مطرح خوب است، هاي ايمن برنامه

و امكانات  ،آن آسان است  كار با ،طراحي خوبي دارد رايگان است،
 ضددزديو گيري، مسدودكردن تماس،  مانند پشتيبان خوبي يتكميل
  .دارد

  

   ساز نياز داريم؟ به برنامه ايمن اآي
ها بسيار كمتر  سي در مقايسه با حمالت به پي اندرويدحمله به 

است، در اين صورت، آيا اصالً الزم است به فكر ضدويروس باشيم؟ 
ساز وجود  هاي ايمن كم يك دليل خوب براي استفاده از برنامه دست
ممكن  كاربران هاي همه گوشيشدن، كه براي  شدن و گم دزديده: دارد

ها اگر به دست دزدان و  هاي داخل گوشي داده. است اتفاق بيفتد
كه احتمال  باآن. استفاده از آنها زياد است ستيزان بيفتد احتمال سوء داده

سي  ورود بدافزار به گوشي بسيار كمتر از احتمال ورود بدافزار به پي
زيادتر از هزينه نصب يك ورود آنها بسيار  يها هزينه بازهم  است،

ها را  ساز خوب است، به ويژه آن كه انواع رايگان اين برنامه برنامه ايمن
  .توانيد به كار بگيريد هم مي

                                                 
1 http://www.av-test.org/en/tests/mobile-devices/android/jul-
2013/ 

جويي كنيد و  اگر همچون بسياري از كاربران بخواهيد كه صرفه
رايگان را كه امكانات فراواني داشته  اندرويديساز  امه ايمننيك بر
هاي رايگان  مكان ضدسرقت كه در بسياري از برنامهبه ويژه، ا_  باشد

                  ما برنامه رايگان ديريبه كار بگ _  داردنوجود 
avast! Mobile Security & Antivirus كنيم كه در  را معرفي مي

  .سي و مك نامي آشناست دنياي پي
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 2013را در ژوئن  !avastبرنامه  AV-Test2 مؤسسه كه هنگامي
 2545درصد  100كرد، به اين نتيجه رسيد كه اين برنامه  بندي مي رتبه
  از آن بهتر،. مورد استفاده اين مؤسسه را شناسايي كرد آزمايشي نمونه

 مثبتهاي  هيچ موردي از شناسايي AV-Testدر گزارش برنامه  نيا

  .نداشته است 3كاذب

  

  avast! Mobile Security  هنصب برنام

به جز در حالتي كه در عمليات نصب گزينه  نصب برنامه
Advanced Installation Mode  آسان است را انتخاب كنيد.  

● Google Play Store  مورد  اندرويدهاي  حاوي برنامه سايتيا
  . نظرتان را باز كنيد

  . كنيددر كادر جستجو تايپ ) بدون گيومه(را » avast«كلمه  ●

  .را انتخاب كنيد   avast! Mobile Securityمورد  ●

  . نيدرا لمس ك  Install گزينه  ●

انگشت بزنيد، و  Agreeروي  License Agreementدر صفحه  ●
  .را انتخاب كنيد Stay Freeدر صفحه بعد 

  
                                                 
2 http://www.av-test.org/en/tests/mobile-
devices/android/may-2013/ 
3 false-positive 

  
                 برپاكننده ما براي دريافت مدول Installation Modeدر صفحه  ●

Anti-Theft  گزينه دشوارترAdvanced Installation Mode   را
  . گيرد كردن گوشي بهره مي انتخاب كرديم كه از روش روت

  
  مقاله را در نسخه چاپي بخوانيدادامه 


