
 

 
 

www.eScanav.ir 

 

 ای اسکن ایران

 

 

Website: www.eScanav.ir         e-mail: info@escanav.ir 

 

 

 ویروس بولتنتوسط  41به نسخه اینترنت سکیوریتی ای اسکن  VB100اهدای جایزه 

 
 

eScan ،کاربران در میان محتوا امنیت آنتی ویروس و پر طرفدارترین نرم افزارهای یکی از IT   ،جایزه در سراسر جهان
خود کسب کرد. این  41ریتی را از ویروس بولتن در بررسی های مقایسه ای بخاطر نسخه اینترنت سکیو VB100معتبر 

بسیار باال جایگاه صورت گرفت، جایی که ای اسکن  2141در ماه ژوئن  2142بررسی ها و تست ها بر روی ویندوز سرور 
با  اکتشافی موتور اسکنتوانست  محصولتمندی در قدرت تشخیص ویروس ها و بد افزارها به دست آورد و این و قدر
 .رساندببه اثبات  خود را ثبات

 

راه حل های عملکرد درست و مناسب ضد بد افزارها را دارا به محصوالتی اعطا شد که استانداردهای اولیه مورد نیاز برای تشخیص  VB100جایزه 
برای درصد بد افزارهای نمونه که در لیست بدافزارهای مهاجم قرار دارند و  411اینترنت سکیوریتی ای اسکن  41نسخه بودند. در خالل تست اخیر، 

 "چشمگیر "تست پیغام های اشتباه در خالل اسکن مورد استفاده می شوند را با موفقیت و بدون اشتباه مسدود کرد. در این تست سرعت اسکن محصول 
 را از آن خود کند. VB100و به همین دلیل ای اسکن به راحتی توانست جایزه اعالم شد 

 
را از آن خود   VB100باعث افتخار است که یک بار دیگر توانستیم جایزه  "خصوص می گوید :  آقای گوویند رامورتی مدیرعامل ای اسکن در این

قدرت تشخیص محصول را چه در سطح حرفه به خوبی در غالب یک تیم متعهد و با ثبات ، متخصصین پیشرفته بخش تحقیق و توسعه ای اسکن کنیم. 
محیط  از ما مشتریان استفاده تسهیل در جهت ،امنیتی های پیشرفته ارائه راه حل رایب تالش مستمر اینای و چه در سطح کاربر نهایی بهبود داده اند. 

 ". استهای محاسباتی و کامپیوتری 

 

تکنولوژی ابر را نیز همراه خود دارد، محافظت جامع و کاملی را در برابر  که 41با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته ، ای اسکن اینترنت سکیوریتی 
محیط  ،خاص طراحی شده راه حل امنیتی اینتهدیدات امنیتی اینترنتی که عملکرد کامپیوترها را کند کرده و اطالعات را آسیب میزنند ایجاد می کند. 

های  وبالگ نویس ،ابزارهای تبلیغاتی مزاحم ، جاسوس افزارها،مانند ویروس ها ،و پیشرفت در حال تحول تهدیدات سایبری در میان را امن یمحاسبات
و دانلود نسخه اینترنت  می توانند با استفاده از لینک زیر ITکاربران  .می کند تضمین فیشینگ و اسپم ، هکرها،بات نت روت کیت ها، ،کلیدی

  پیوتری خود داشته باشند.در سیستم های کام محاسباتی راتجربه محیط امن  ای اسکن 41وریتی سکی
 

http://update1.mwti.net/download/escan/escan14/iwn2k3ek.exe 
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