
 
 

 (Universal) تکنولوژی ابر همراه با ای اسکن ) فراگیر ( یونیورسالنسخه 

نسخه یونیورسال ای اسکن با تکنولوژی ابر که بطور خاص برای کاربران خانگی و شبکه های کوچک طراحی شده است 

با چند نوع سیستم عامل  دستگاه های دیجیتال رایمنیتی است که حفاظت در زمان واقعی را بایک راه حل خاص 

روزافزون و در حال تحول سایبری تهدیدات  آنها را در برابرفراهم می کند و  تنها یک الیسنساز طریق مختلف 

طیف وسیعی از  را می دهد بطوری که بتوانید بالذت بردن از اینترنت  و امکان . این به شما آزادیمحافظت می کند

بدون نگرانی از تهدیدات  ویندوز، مکینتاش، آندروید و لینوکس های سیستم عاملبر  مبتنییجیتال دستگاه های د

 .اینترنتی، کار کنید

در واقع این محصول یک فایل اجرایی جدا از محصوالت دیگر نیست، بلکه یک الیسنس جداگانه است، الیسنسی که با آن می توان تمام فایل 

 ا در یک مجموعه استفاده کرد. های اجرایی نسخه های دیگر ر

و کنترل ویروس پیشرفته و الگوریتم های   MWL   ،NILP  ،DIRC ، HIPSبا استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و آینده نگرانه مانند 

پیچیده و خالقانه نسخه یونیورسال ای اسکن با تکنولوژی ابر اطالعات شخصی شما را محافظت نموده و محیطی امن را برای شما و خانواده 

 م می کند.شما در هنگام جستجو در اینترنت، خرید آنالین ، جابجایی های مالی آنالین و یا سایت های اجتماعی فراه

 نکات کلیدی ) برای سیستم های ویندوزی (

 کنترل ویروس پیشرفته .1

 محافظت دائمی و موثر .2

  فایروال دوطرفه پیشرفته .3

 امنیت در نقاط پایانی و کنترل درگاه ها به صورت پیشرفته .4

 گیری و بازیابی فایل های سیستمی در زمان بروز مشکلپشتیبان  .5

 ( CDبدون نیاز به سیستم  ویروسی و اسکنحالت نجات ای اسکن ) بوت شدن امن  .6

 اسکن زمانبندی شده سیستم ها .7

 پیشرفتهو هوشمندانه  قدرتمنداسکن  .8

 جاسوسینرم افزارهای ضد  .9

 

 ( MACنکات کلیدی ) برای سیستم های 

 امنیت در نقاط پایانی و کنترل درگاه ها به صورت پیشرفته .1

 ضد بد افزارها .2

 ضد کی الگرها .3

 ضد روت کیت ها .4

 



 
 

 ( Androidنکات کلیدی ) برای سیستم های 

 اسکن لحظه به لحظه موثر .1

 کنسول کاربری امن و ساده .2

 و پیامک ها ها فیلتر تماس .3

 پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات مخاطبین و پیامک ها .4

 و کنترل توسط والدین بصورت کارآمد و موثر کنترل و امنیت در وب پیشرفته .5

 نامه ها و نرم افزارهارکنترل کامل بر ب .6

 مانبندی شده اسکن ز .7

 محدودیت ها و مجوزهای نرم افزارهای موجود در سیستم (در خصوص  توضیحمشاور امنیتی ) .8

 سرقتضد  .9

 ( Linuxنکات کلیدی ) برای سیستم های 

 وسیله خطوط دستوریبه / اسکن دستی اسکن  .1

 اسکن زمانبندی شده سیستم ها .2

 اسکن جریان داده ها .3

 اسکن دلخواه سازی شده .4

 گزارشات و اطالعات کامل و جامع .5

 نکات دیگر : 

 – Safe Modeعبور برای محافظت در حالت رمز  –محافظت از فایل ها و فولدرها  – زیبا ، به روز و کارآمد و در عین حال آسانکنسول 

تمیز کننده و  -کی الگرهاضد  –توسط والدین کامال پیشرفته کنترل  – USBدرایوهای ن واکسیناسیو – کردن اطالعات به صورت امنپاک 
گیری کامل و گزارش  –آخرین پچ های امنیتی سیستم عامل ها دانلود  –کننده دیسک ها مرتب  –بازی حالت  –رفع ایراد کننده رجیستری 

 در هفت روز هفته ، آنالین و از طریق ایمیل، چت ، ریموت و انجمن های گفتگوی اینترنتی  ساعته 24پشتیبانی فنی به صورت  -پیشرفته 

 

 


