ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی

ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞﭘﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺪ
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰاری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﮐﺎر ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ  AV-TESTﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارد ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺪاﻓﺰاری ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮد ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻼﺻﻪای از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ 7
ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  ،Tencent، Cheetah، G Dataﺳﯿﻤﺎﻧﺘﮏ ،ﺳﻮﻓﻮس ،ﺑﯿﺖدﯾﻔﻨﺪر و Antiy
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن  AV-TESTﺟﺰء ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اداﻣﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮی  ،AhnLabﻣﮏآﻓﯽ و ﺗﺮﻧﺪﻣﯿﮑﺮو در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ و  ESETﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی دور اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ  99.8درﺻﺪ و در ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  99.9درﺻﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻧﺮماﻓﺰار اﻣﻨﯿﺘﯽ  Droid-X3ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ  NSHCﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ  91.9درﺻﺪ و در
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ  94.8درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

در ﺑﺨﺶ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار ﺷﺮﮐﺖ  ESETﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  5.5از
ﻣﺠﻤﻮع  6در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  6در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  1از  1در زﻣﯿﻨﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮑﺴﺮی از ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﺳﺎزوﮐﺎر اﻣﻨﯿﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی  AV-TESTﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﺎﺻﯽ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  7ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را از آن ﺧﻮد
ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ دﻗﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن روی اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
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