
موو بۆ كوردان ی ھه كانی فرگه ته رشیفی بابه ئه 
  

Computer-vira 
: @ : ر نووسه 

Vira ت کورت کراوهی  مانای ڤایروس دvirus ه  ، 
  ، کـه نگاندوه  یسـه منی ھه ی ئـه ریکه  شـه کک لـه یـه. و پـش وه بـن لـه ر ده  زۆر تر تووشی کۆمپیته مه رده م سه کرم و ترۆجان و ڤایروس له

 .ھندریت م داده رھه به شنی ڤایروسی نوێ دته چه 50نزیکی   به ڕۆژانه
 

Unsafety 
ی دژی  رنامـه  به کــه ره  کۆمپیته ، کـه یــه وه  ئه یه م ووشــه ســت لـه به مه(کراو رکی چـاودری نـه  بـۆ کۆمپیتـه یــه ترسـی ھه مه% 50نزیکی  بــه

 می ویندۆز   سیسته  به که)  بت ڤایروس و دیواری ئاگرینی ت دا نه
Windows system ت به یوه  په  که کاربکات وهت، ده جیھانی ئینته ندی داربته که رنریشی ڤایروس له  به وک خوله 12ی   ماوه رھ. 

 
Graham Cluley نسۆری  کهس Senior TeknologiKonsulent به ی ئـه ریکه  الی شه له   نگنت، کـه سـه ی ده ھـه Sophosریتانی  منی 

ــوێ له 8000 نزیکــی  که ریکه شــه ــه ســه ڤایروســی ن ــۆری ئینت ــه ر ت ــه ماوی شــه رنت ل ــردووی ئ .  تۆمــارکردووه 2005م ســاڵ  ش مــانگی ڕاب
 . چاو سای ڕابردوو له% 59ی  ڕژه ک به یه وه رزبونه به
 

Heini Zacchariassen وبه نی و به ھاوخاوهی  ریکه ری شه رAnti-virus ت  ده وه یه م باره له 
 

یان بــوون، لـه و بـه مـه ند سـاک له کان زیاتر تووشی ڤایروس دن، چه ره مۆ کۆمپیته م ئه بینین که  ده ئمه ب ز جۆره ر ڤـایروس زۆر    م 
 .Microsoft Culturین که  کولتوری مایکرۆسۆفت ده  به  گاته یان ووت بمان بینن ئمه  ده بوون، که

کی باشـی دژی  یـه رنامه  به  ئمـه ک لـه ریـه  ھه  پویسته بۆیه. کاردن ستی بازرگانیش به به کان ترسناکترن و بۆ مه مۆ ڤایروسه م ئه به
 .Good anti-virus programبت، ڤایروسمان ھه

 
 ، وه رنی ته گه کردین و زۆربوونی ڤایروس بۆ دوو ھۆکار ده نه شه ھۆی زوو ته CSIS  له Peter Kruseمنی  پسپۆری ئه

بارن  کی ڕسـمی لـه یه شـوه کان به رچاوی کـۆدی ڤایروسـه  سـه توانـی ڤـایروس دروسـت بکــات، چونکـه سـک ده موو که مۆ ھـه میان ئه که یه
 .رێ دوایی بگه له Google  توانی له سیک ده موو که رنت، ھه ر ئینته سه له
کی کۆنـی ڤایروسک ده تۆزک گۆڕان کـردن لـه  به ، وه وه دۆزنه ر ده  پرۆگرام و ئامرازی ڤایروس دروست که وه کی   کۆدت ڤایروسـندر بی

 .چت رده دڕوو و نوێ ی ل ده
 .........ھۆی بازرگانی میش به دووه

 
 

 .ی خۆم وه دوای تاقی کردنه له Anti-virus programsکی دژی ڤایروس  یه رنامه ند به ر چه سه  له وه ڕوونکردنه
 

  
 
یده وه یه م باره  له رنامه مین و باشترین به که یه رسکای من به سپه که ربت و  گـه. دادیتی  داتبـه یـه رنامه و به سـت ئـه ده ترۆجـان له. نم  دا

،  وه کاته وتووی خاونی ده رکه سه  زۆر به زندرت، وه توانندرت دایبه ده Kasperskyرک تووشی ڤایروس یان ترۆجان ھاتبت،  کۆمپیته
 . ھز البات  و ترۆجانی زۆر به  توانیتی کرمی ساسه وه من خۆم تاقیم کردیته
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شه یـه رنامه وشیان به ئه ت پـه الی مـن به  لـه کی زۆر با ته گه.  دوو د ت لـه رکۆمی ناو  یـه توانی داھه رک تووشـی ڤـایروس بب  ئینسـتالی 

ر ناتوانــدرت ئینســتالی نــاو  ھز ھاتبیــت ھــه ر تووشــی ترۆجــانکی بــه م گــه بــه.  وه  خــاون بکاتــه کــه ره  کۆمپیته ر بکرــت وه کۆمپیتــه
 . بکرت که ره کۆمپیته

 

 
 

Norton ت به ردوو بواردا ده  ھه لهت ئینستال بکرم سه تواندر ن کردنه  له وتوو نی یه رکهته وه.  وه  خاوس .  وه  زۆر جار ترۆجـان ناینا
 . وه  پاکی بکاته  توانای نی یه م له  به ت تووشی ڤایروس ھاتووه که ره  کۆمپیته نی که یه گه رمی پت ڕاده  نه ندێ جاریش زۆر به ھه
 

  
. كۆتایی

       13 Oct 2005

Gulf Hurricane Relief 
Help Support Health Clinics Providing Critical Aid to Evacuees. 

تبلیغات در این سایت آگھی ھای سرویس عمومی گوگل 
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