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 AV-TEST کسب گواهینامه

 

 % موثر در مقابل حمالت ملورها011نسخه اینترنت سکیوریتی همراه با تکنولوژی ابر 

 

 ای اسکن، یکی از شرکت های پیشرو در بین ارائه دهندگان راه حل های نوین در آنتی ویروس ها و مجموعه های امنیتی، گواهینامه

AV-TEST مربوط به نسخه های خانگی را در ماه ژانویه و فوریه میالدی کسب کرد ،. 

تصدیق کننده محصوالت آنتی ویروس در خصوص پشتیبانی و تاثیرگذاری است که باعث ایجاد عملکردی  AV-TEST گواهینامه
 .و فن آوری است IT مطابق با استانداردهای موجود در زمینه امنیت

سیر ارائه راه حلهای امنیتی، بعلت ارتقا مستمر و سریع در محصوالت خود سالیان درازی است که آنتی ویروس ای اسکن در م
 .ایستادگی کرده است

که به ترتیب شامل  AV-TEST نسخه اینترنت سکیوریتی ای اسکن همراه با تکنولوژی ابر خود توانست سه آزمون برنامه ریزی شده
بودن می باشند را با امتیازات عالی گذرانده و در طول تستهای اخیر این شرکت در ماه های آزمونهای حفاظت، تعمیر و قابل استفاده 

 .را دریافت کند AV-TEST ژانویه و فوریه میالدی گواهینامه

 

ل % امنیت رایانه شما درمقاب011با توجه به نتایج آزمونها، نسخه اینترنت سکیوریتی ای اسکن همراه با تکنولوژی ابر تضمین کننده 
، تهدیدات پست های الکترونیکی و وب سایت ها، دانلود و نصب نرم افزارهای تهاجمی و همچنین ZERO-DAY حمالت ملورهای

وب گردی در سایتهای آلوده به ملورها، می باشد. نتایج آزمون همچنین معرف ای اسکن به عنوان بهترین رابط کاربری، مقرون به 
ثرترین حفاظت و همچنین بیشترین ویژگیها وبرنامه های کنترل والدین در میان آنتی ویروس ها صرفه ترین آنتی ویروس به همراه مو

 .می باشد

 

ما همیشه در تالشیم که بهترین استانداردهای امنیتی را در مقابل "آقای مورنای ویرجوان، مدیر دفتر آفریقای جنوبی ای اسکن گفت: 
م. ما بسیار مفتخریم که موفق شدیم این گواهینامه را برای اخرین نسخه اینترنت تهدیدات سایبری برای کاربرهایمان فراهم آوری

  ."سکیوریتی ای اسکن همراه با تکنولوژی ابر کسب کنیم. این واقعا اعتماد به نفس مارا افزایش داد

 

 42ما بصورت مداوم میالدی،  4102درطول ژانویه و فوریه "گفت:  AV-TEST در این خصوص آقای آندریاس مارکس، مدیر عامل
محصول امنیتی کاربران خانگی را در حالت پیش فرض تنظیمات خود، مورد بررسی قرار دادیم. ما در آزمون ها بصورت کامال واقعی، 
محصوالت را در مقابل حمالت و تهدیدات واقعی به چالش کشیدیم. ای اسکن همه قابلیت های استفاده از تمام اجزاء و الیه های 

% خود در مقابل حمالت ملورها، که شامل تهدیدات پست های 011کامال نشان داد و در نتیجه این محصول کارایی موثر و  حفاظت را
 ."الکترونیکی و وب سایت ها می باشد را اثبات کرده و امنیت را برای کاربران تضمین می کند

 

ینترنت سکیوریتی ای اسکن همراه با تکنولوژی ابر بدست می توانند محیط امنی که با کسب این گواهینامه در نسخه ا IT کاربران
 :امتحان کنند لینک زیربا آورده شده را 

 
http://www.escan.co.za/download/es/iss/v14/iwn2kOEk.exe  

http://www.escan.co.za/download/es/iss/v14/iwn2kOEk.exe

