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 کنند؟چگونه از حریم خصوصی شما محافظت می (Incognito Mode) حالت ناشناس

 (Incognito Mode) ت ناشناسو حال VPN تفاوت بین

VPNو حالت ناشناس ها(Incognito Mode)  ترین ابزارهای حفظ حریم خصوصی آنالین دو مورد از محبوب

ها مشترک است. حالت کنند، اما این تنها چیزی است که در آنها هر دو تاریخچه مرور شما را پنهان میهستند. آن

 کنند محافظت می کند، در حالی کهده میناشناس از حریم خصوصی شما در برابر سایر افرادی که از دستگاه شما استفا

VPN داردشما را ناشناس و در برابر همه افراد در اینترنت ایمن نگه می. 

 .بهترین انتخاب را برای حریم خصوصی خود داشته باشید

 در حالت ناشناس چقدر ناشناس هستید؟ 

اید ذخیره ایی را که بازدید کردهههای سایتوقتی در حالت ناشناس و حالت خصوصی مرورگر خود هستید، داده

اید. مرورگر شما هایی که برای ورود به سیستم وارد کردهها یا اعتبارنامهکند: بدون آدرس، کوکی، هیچ یک از دادهنمی

اید، در صفحه سابقه یا برگه "اخیراً بازدید شده" نشان داده "را به خاطر نمی آورد" صفحات وبی را که بازدید کرده

 .کندها را حذف مید، زیرا آنشونمی

 .ایدهایی بازدید کردهبیند از چه وب سایتاگر شخص دیگری از رایانه یا لپ تاپ شما استفاده کند، در حالت ناشناس نمی

 wi-fi شما، افرادی که یک شبکه wi-fi های آنالین شما برای دیگران قابل مشاهده است: مدیران شبکهو فعالیت IP اما

ها، هکرها و ارائه دهنده خدمات اینترنتی ها، دولتاشتراک می گذارند )به عنوان مثال در کافی شاپ(، شرکت با شما به

 .شما

در حالت ناشناس یا خصوصی، شما به صورت ناشناس در حال مرور نیستید. شما فقط از کسی که دسترسی فیزیکی به 

 .ان ، والدینشوید: شرکا ، فرزندرایانه و لپ تاپ شما دارد، مخفی می

 .تجربه واقعی مرور خصوصی VPN مرور با

کند و های شما را رمزگذاری میتمام داده VPN .است VPN بهترین راه برای آنالین بودن بدون دیده شدن استفاده از

 .توان شما را ردیابی کرددهد که نمیبه شما می IP یک آدرس

بر مرور ناشناس، مفید بدانید. به عنوان مثال، هنگام خرید آنالین ممکن است این مورد را در بسیاری از موارد عالوه 

عمومی )برای جلوگیری از کنجکاوی  wi-fi )برای ایمن نگه داشتن اطالعات کارت اعتباری خود(، هنگام استفاده از

دیگران در مورد دستگاه شما یا سرقت اطالعات شخصی شما(، هنگام تالش برای دسترسی به محتوای دارای 

محدودیت جغرافیایی یا بهتر شدن معامالت برای برخی محصوالت یا خدمات )بلیط هواپیما ، رزرو هتل و موارد 

 .دیگر(

حالت ناشناس یک الیه محافظ مفید و در عین حال نازک برای حفظ حریم خصوصی شما است. با این  :نتیجه گیری

وانید از حریم خصوصی خود در برابر هر کسی که رایانه ت، میکند. بنابراینبه خوبی کار می VPN حال، همزمان با

 .کنید، محافظت کنیدخود را با آن و از طرف شخص ثالث به طور همزمان استفاده می

   Bitdefenderمنبع

 .تماس بگیرید 09224971053 خود با این شماره انتخاب آنتی ویروس مناسب جهت
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 .خودتان به اشتراک بگذارید اجتماعی مارو در شبکه های
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