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 ؟؟!چرا آنتی ویروس اصلی بخریم 
وجود ندارد لذا ) Copyright(در کشور ما ایران قانونی بھ اسم کپی رایت 

استفاده از محصوالت نرم افزاری کرک شده و قفل شکستھ مانعی ندارد 
ولی با وجود این شرایط، بسیاری از شرکت ھا و کاربران حرفھ ای و یا 

. تی ویروس ھای اصلی استفاده می کنندحتی آماتور از سیستم عامل ھا و آن
در این میان، استفاده از آنتی ویروس ھای اصلی بسیار بیشتر از سایر نرم 

  افزار ھا بھ چشم می خورد؛ 
این مورد در شرایطی است کھ کرک ھای بسیاری برای ھرکدام از این 

پس چرا بسیاری از افراد از محصوالت اصلی . ات وجود داردمحصول
  ی کنند؟استفاده م

  :خالصھ 
  .حفظ امنیت اطالعات و داده ھا . 

  .جلوگیری از نفوذ ویروسھا و تروجان ھا و کرمھا و برنامھ ھای مخرب . 

  .جلوگیری از نفوذ ھکرھا و کراکرھا. 

کاھش قابل توجھ ھزینھ ھای تعمیر و نگھداری و پشتیبانی کامپیوترھا و . 
طور کھ می دانید ھزینھ ھای ھمان: شبکھ ھای خانگی و سازمانھا و غیره 

تعمیر و نگھداری و پشتیبانی کامپیوترھا روز بھ روز افزایش یافتھ و از 
نظر مالی ھزینھ ھای سنگینی را بھ افراد و ھمچنین سازمانھا و موسسات 

  .تحمیل می کنند
کاھش ھزینھ در مواقعی کھ ویروسھا یا دیگر برنامھ ھای مخرب فایلھا و . 

ی کنند و نیاز بھ بازیابی اطالعات است و در این مواقع اطالعات را پاک م
نیاز بھ صرف ھزینھ ھای زیاد از نظر زمانی و مالی می باشد تا شاید 

  .اطالعات بازیابی گردند
  
خیلی از ویروسھا و تروجان ھا بھ : مشکل نصب مجدد سیستم عامل . 

اره ای بجز فایلھای سیستم عامل آسیب جدی وارد می کنند و در این مواقع چ
تعویض سیستم عامل وجود ندارد کھ حتما کاربران عزیز بھ مشکالت این 

مانند از دست دادن اطالعات و صرف زمان و . کار کامال واقف ھستند
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  .ھمچنین ھزینھ ھای مالی
  

  :توضیحات کامل 
  
در ابتدا باید بھ این موضوع توجھ داشت کھ آنتی ویروس یک محصول -١

. و امنیت زمانی معنا میابد کھ پایدار و قدرتمند باشد امنیتی محسوب می شود
از آن جا کھ کرک ھا و سریال ھای غیر اصلی قابل اطمینان نیستند ممکن 

است در یک بازه زمانی آنتی ویروس شما از کار بیافتد در این صورت 
حتی اگر آنتی ویروس شما بسیار ھم قدرتمند باشد تاثیر بسزائی در امنیت 

این زمان بھترین فرصت برای فعالیت بد افزارھا . نخواھد داشتسیستم شما 
  .و ھکرھا می باشد

ھکرھا شناخت خوبی از فضای کامپیوتر و رفتار کاربران کامپیوتر دارند -٢
و دقیقا می دانند کھ چگونھ باید آن ھا را فریب دھند بھ ھمین دلیل چون می 

دارند تمرکز خود را بر دانند کھ کاربران نیاز بھ امنیت در فضای سایبر 
روی شکستن قفل محصوالت امنیتی از جملھ آنتی ویروس ھا می گذارند و 

ھنگامی کھ کاربر اقدام بھ شکستن قفل آنتی ویروس کامپیوتر خود طبق 
راھکار آن ھکر می کند در واقع احساس می کند کھ آنتی ویروس خود را 

و احتماال از این بابت  فعال ساختھ است، بدون آنکھ ھزینھ ای پرداخت کند
احساس غرور ھم میکند، ولی در واقع کاری کرده کھ آن ھکر بد افزار خود 

را توسط خود کاربر بھ آسانی بر روی سیستم او تعبیھ کند و در صورت 
بھ ھمین سادگی او توانستھ است کاربر را . تمایل از آن سوء استفاده نماید

  !فریب دھد

د بھ این موضوع توجھ داشت کھ برخی از بھ عنوان سومین مورد بای-٣
یک سرور آنتی ) در ایران(فروشندگان معتبر آنتی ویروس ھای اصلی 

ویروس برای خود راه اندازی می کنند و سپس آنتی ویروس ھایی کھ می 
فروشند را طوری تنظیم می کنند کھ آپدیت ھای خود را از سرور فروشنده 

بنابراین عالوه بر اینکھ آن . ی ویروسبگیرند نھ از سرور تولید کننده آنت
فروشنده سود کالنی از راه کالھبرداری بدست می آورد آپدیت ھا نیز 

ھمواره با یک وقفھ طوالنی بھ دست کاربران می رسد و چھ بسا کھ این 
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این مورد در اکثر مواقع . آپدیت ھا کارایی مناسب خود را نیز نداشتھ باشند
. روفی کھ تحریم شده اند اتفاق افتاده استدر مورد آنتی ویروس ھای مع

در ایران * بنابراین ھمواره باید توجھ داشتھ باشید کھ از نمایندگی ھای معتبر
  .خریداری کنید

  مقایسھ بین آنتی ویروسھای کرک شده و نسخھ اصلی
بصورت رسمی از سایت ھای (بدانید کھ اگر آنتی ویروس را دانلود کنید 

 Trialمعموالً این نرم افزار ھا بصورت نسخھ ھای  )سازندگان آنتی ویروس
کانات یک آنتی ویروس رجیستر شده را ، یعنی ھمھ ام Demoمی باشند نھ 

روز  ٣٠تا  ٢٠مثالً اجازه می دھند بین (دارند بجز محدودیت زمانی 
بعد از این مدت شما دیگر قادر بھ استفاده از ) بصورت رایگان آپدیت شوند 
  .امکانات نرم افزار نمی باشید 

  
دازند از جملھ مھمترین ویژگی کھ ھمھ آنتی ویروسھا آن را از کار می ان

امکان بروز رسانی لیست ویروسھا و گارد یا جستجوی آنالین ویروسھا 
است و برای ادامھ استفاده از یک آنتی ویروس شما نیاز دارید کھ آن را 

  .رجیستر و الیسنس آن را خریداری کنید
چرا شرکتھای امنیتی سازنده آنتی ویروسھا اجازه آپدیت نرم افزارھای کرک 

  شده را می دھند؟
ید شما فکر کنید کھ براحتی و با دانلود فایلھای کرک توانستھ باشید این شا

شرکتھای بزرگ را گول زده باشید و این شرکتھا کھ کارشان امنیت است 
اگر این چنین فکر می کنید ! نتوانستھ اند مشکل کرک را حل کرده باشند 

چھ کسانی و  ھمھ شرکتھا بھ راحتی می توانند بفھمند کھ! کامالً در اشتباھید
ی و از چھ کشوری و از چھ نسخھ ی و با چھ شماره سریالی بھ  IPبا چھ 

بنابرین . سرور آنھا وصل شده و اقدام بھ آپدیت آنتی ویروس خود می کنند
، مک آفی و  ٣٢شرکتھای بزرگی ھمچون بیت دیفندر ، کسپراسکی ، نود 
حتماً می . ده شوندغیره بھ راحتی می توانند مانع آپدیت برنامھ ھای کرک ش

پرسید اگر این شرکتھا می توانند چرا مانع کپی غیر قانونی نرم افزارھایشان 
  نمی شوند ؟



www.shop313.ir 
this best shop 
 

 Page 4 چرا ویروس کش اصلی بخریم ؟؟
 

  :دالیل متعددی برای این کار وجود دارد 
  
از نظری تجاری کارشناسان شرکتھای آنتی ویروسی معتقدند کھ برای . 

ریدن را ندارند و یا اینکھ بتوانند بر سر زبانھا بیفتند و افرادی کھ توانایی خ
در واقع این شرکتھا . نیازی ندارند بتوانند از این آنتی ویروسھا استفاده کنند

بصورت غیرقانونی را برای اھداف تجاری و تبلیغاتی  ٢٠%اجازه استفاده 
  .می دھند

افرادی کھ از برنامھ ھای کرک شده استفاده می کنند حتماً احتیاجی بھ . 
رند و اطالعات روی سیستمشان آنقدر برایشان مھم ساپورت و پشتیبانی ندا

اطالعات (نیست کھ در صورت ویروسی شدن و یا مورد حملھ قرارگرفتن 
، چیزی را از دست نمی دھند و می توانند با یکبار فرصت و ) خصوصی

دوباره ھمھ چیز را از اول آغاز ) مثل ویندوز(نصب دوباره سیستم عاملشان 
  .کنند

  .امنیتی از آپدیت برنامھ ھای کرک شده مطلع ھستند بنابرین شرکتھای

  شده و اصلی چیست؟ Crackتفاوت بین آنتی ویروسھای 
آپدیت برنامھ ھای کرک شده از سرور اصلی آپدیت صورت نمی گیرد بلکھ 

  .از سرور مخصوص آپدیت برنامھ ھای کرک شده انجام می گیرد

بوجود می آید امکان  بعلت وجود کرکھای مختلف کھ بدست افراد خرابکار
دزدی و کپی اطالعات شخصی کامپیوتر شما مثل پسوردھا و اطالعات 

ایمیلھا و اطالعات بانکی و فایلھای شخصی و غیره و ھمچنین ایجاد 
درصد مواقع خود  ٩٩در واقع در . خرابکاری در کامپیوتر شما وجود دارد

رکر ھا کھ ک.این کرک ھا حاوی نرم افزار ھای مخرب و جاسوسی ھستند
  !عاشق چشم و ابروی شما نیستند 

سرورھای شرکتھای آنتی ویروس ابتدا اقدام بھ آپدیت نرم افزارھای اصلی 
و یا الیسنس دار می کنند و برنامھ ھای کرک شده با سرعت  Genuineیا 

بسیار پایین و تنھا لیست برخی از ویروسھا را بروز می کنند و البتھ آنھم از 
  برنامھ ھای کرکسرورھای مخصوص 
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. ساپورت ھا و پشتیبانی امروزه در ھمھ محصوالت حرف اول را می زند
خصوصاً در یک آنتی ویروس کھ روزانھ تعداد بیشماری برنامھ ھای 

مخرب بوجود می آیند و امکان شناختن ویروس یا مخربھا وجود دارد بسیار 
امکان استفاده  یکی از مھمترین مزایای نرم افزار ھای اریجینال. مھم است

  .از خدمات پشتیبانی است

  نکات مھم در انتخاب آنتی ویروس ھا
ھمیشھ برای انتخاب یک آنتی ویروس برای خود سعی کنید نکاتی را مد 

  :نظر قرار دھید 

  .آنتی ویروسی معروف و مطمئن انتخاب نمایید

ی حتماً نسخھ اصلی آن را خریداری نمایید کھ در داخل کشور دارای پشتیبان
  .باشد

( آنتی ویروسی را انتخاب کنید کھ بروزرسانی آن بدون مشکل انجام شود 
بعضی از شرکت ھا بھ علت تحریم اجازه بروزرسانی مستقیم را بھ 

  )کاربرھای ایرانی نمی دھند 

سعی کنید تا آنجا کھ امکان دارد نسخھ ای را تھیھ کنید کھ دارای دیوار آتش 
  .ھم باشد) فایروال ( 

 


