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 eScan Anti-Virus Security for Macبرای محصول  AV-Testکسب گواهینامه 
 

 

 Anti-Virus Security forیعنی  OS Xمکینتاش  های امنیتی ای اسکن برای سیستم عاملمحصول 

Mac تولید  درصد تاثیر گذاری در برابر بد افزارهای جدید و نوظهور بر روی کامپیوترهای مکینتاش 011، با ثبت
یک مرکز تحقیقاتی مستقل  AV-Testرا از آن خود کرد.  AV-Testگواهینامه  ،Appleشده توسط شرکت 

 داده و نتایج آن را اعالم کرده است. انجام 4102می باشد که این تست را در آگوست 
. هدف از تحقیق انجام و تحقیقات ویروس ضد است  ITارائه دهنده خدمات مستقل در زمینه های امنیت   AV-TESTموسسه

شده توسط این موسسه ، به طور مستقیم شناسایی آخرین نرم افزارهای مخرب و همچنین مطلع کردن کاربران از آخرین متدها و 
رین کیفیت های به دست آمده در زمینه امنیت سیستم ها بوده است. آخرین تست انجام شده بر روی سیستم عامل های باالت

و  ، پیغام هابد افزارهایی که به طور ناخواسته نصب و اجرا می شوندتهدیدات سیستم عامل مک و مکینتاش در خصوص تشخیص 
ویروس بر عملکرد سیستم و قابلیت های کاربردی و امنیتی آنتی ویروس در کنار  ی اشتباه آنتی ویروس ، تاثیر گذاری آنتیاخطارها

درصد را کسب کرد، در  011قابلیت اصلی آن بوده است. با نمره صفر در پیغام ها و اخطارهای اشتباه، آنتی ویروس ای اسکن امتیاز 
 .افظت در برابر تهدیدات اینترنتی گسترش دهدنتیجه توانست شهرت خود را برای فراهم کردن برترین و باالترین درجه مح

که  تایید کننده این موضوع است که  AV-Testگواهینامه  "آقای گوویند رامورتی مدیرعامل ای اسکن در این خصوص گفت : 
سیستم نیز  عملکرد کامل سیستم را برقرار می کند ، از کیفیتو امنیت  محافظتبه همان کیفیت که موجود  راه حل های امنیتی

محصول باعث اعتبار و رسمیت بیشتر و  باال بردهرا  و فن آوری  IT زمینه امنیت در استانداردهای موجود نمی کاهد، ضمن اینکه
امنیت دایمی و لحظه به لحظه را در برابر تهدیدات اینترنتی  به صورت پیشرفته، . آنتی ویروس ای اسکن برای مکینتاشمی شود

 "یکپارچه را تامین خواهد کرد. ما از دریافت این تاییدیه بسیار خوشحالیم. امن نتیجه یک محیط محاسباتیفراهم کرده و در 
 بهبود مستمر باآنتی ویروس برای مکینتاش ای اسکن " گفت: AV-TEST در این خصوص آقای آندریاس مارکس، مدیر عامل

 موفق شناخته شده و امنیت و محافظت پیشرفته و به روز را بهسطوح حفاظتی و امنیتی به عنوان یک آنتی ویروس برجسته و  در
، این محصول فوق العاده خوب و انجام شد  OS X در سیستم عامل مک اخیر که آزمایش در طول  .ارائه می دهد مشتریان خود

 "گردید. AV-Testحائز دریافت گواهینامه   %100 سرعت کشف و شناسایی با
eScan Anti-Virus Security for Mac  یک راه حل امنیتی است که به طور خاص برای کامپیوترهایی که از سیستم

مورد نیاز برای دفاع از  امنیتی نیازهای اینترنتی و تهدیدات افزایش شدت استفاده می کنند با در نظر گرفتن OS Xعامل مک 
 منتشر شده داشته و نرم افزارهای مخرب ای ازتعداد فزاینده  گوشه چشمی به به طور مداوم. این محصول خود طراحی شده است

، روت کیت ها، ابزارهای تبلیغاتی مزاحم، جاسوس افزارها ویروس ها، در برابر مک کامپیوتر دارای سیستم عامل محافظت فعاالنه
 .را انجام می دهد  ITو دیگر تهدیدات امنیتی کی الگر ها، باتنتها

 
با استفاده از لینک زیر امتحان کرده و از امنیت دائمی و پیشرفته بر روی سیستم خود  کاربران می توانند این محصول امنیتی را

 لذت ببرند :
Virus.dmg-http://update1.mwti.net/download/escan/mac/eScan_Anti 

 

 مراجعه نمایید. www.escanav.comو یا   www.escanav.irدریافت توضیحات بیشتر به آدرس سایت  جهت
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