
 پروتکت، مرجه خرید الیسنس آنتی ویروس های ایست، بولگارد، پاندا، آویرا

 

 راه حل کیشود تا  یعرضه م یتیامن یابزارها نیبه همراه بهتر روسیو یعالوه بر امکانات ورژن آنت یتیوریسک نترنتیبولگارد ا

 زانیشما را از م شرفتهیپ یرفتار صیوجود بخش تشخ نیبه شما عرضه کند. همچن نیآنال یها دیاز تهد ییرها یکامل را برا

 نیاست. ا  BullGuardشرکت یتینرم افزار امن نیترنام کامل یتیوریسک نترنتیا ولگاردبکند  یمطمئن م روسیو صیتشخ یباال

 نیآن آغاز شد. ا تیو رسماً فعال دیدر انگلستان به ثبت رس Theis Sondergaard و Morten Lund توسط 2002شرکت در سال 

 نیبهتر نیصدرنش یاست در مدت کوتاه نستهتوا هایبندها و ردهدر انواع تست ییباال ازاتیبا کسب امت یتیبسته امن

ه را ب نترنتیو ا کندیم نیشمارا تضم ستمیخود حفاظت کامل س دیو جد شرفتهیبرنامه با امکانات پ نیباشد؛ ا هاروسیویآنت

به شما در کنترل  تواندیاعتماد است که م قابل اریبس یتیافزار امننرم کیبرنامه  نی. اسازدیم لیتبد منیکامالً ا یطیمح

 .مخرب کمک کند یهالیفا داتیدر برابر تهد وتریو محافظت از کامپ نترنتیبه ا یدسترس

قدرتمند  یهوش مصنوع برهیمتعدد و تک یحفاظت یهاهیاز ال یریگبا بهره ESET NOD22 Antivirus 22نود  روسیویآنت ستیا

با  ESET NOD22 Antivirus 22نود  روسیویآنت ستی. ادینمایفراهم م انهیرا یرا برا یکامل تیها، امناز ماژول یبیخود و با ترک

 هیدر مقابل کل هاانهیالعاده خود را در حفاظت از رافوق ییکارا ت،یسطح امن نیستم و ارائه باالتریاستفاده از منابع س نیکمتر

 در ایران می باشد. 22الیسنس نود یکی از راه های خرید  پروتکت به اثبات رسانده است.… مخرب و یبدافزارها، کدها

 یگخان وتریکامپ یرا رو روسیویآنت نیا توانیم نکهیاست. عالوه بر ا یتیوریاز شرکت پاندا سک یپرو محصول روسیویآنت پاندا

 یریقدرتمند )جلوگ روالیهمچون فا ییهایژگیرا دارا بوده و از و یدیاندرو لیموبا ایتبلت  ینصب رو تیافزار قابلنرم نینصب کرد، ا

 یهالیها و فابرنامه یاز اجرا یریجلوگ ستم،یسرعت و عملکرد س شیافزا نترنت،یامن در ا یستجواز حمله و نفوذ(، ج

 یسازو پاک یبندطبقه ،ییشناسا یپاندا برا یاختصاص ی(، فناورXMT) دیجد یبدافزارها ییشناسا یناخواسته، تکنولوژ

موتور  کیاطالعات محرمانه برخوردار است. عالوه بر  یراب یو رمزگذار یخانگ یهاشبکه تیریمد شرفته،یو پ دهیچیپ یهاروسیو

 یو کنترل دسترس USB یاس ب وی یهاپورت تیامن م،یسیب یهاشبکه تیاز امن تواندیو ضد هک قدرتمند، کاربر م روسیضدو

 سود ببرد. زین آنتی ویروس پاندادر  نترنتیکودکان و نوجوانان به ا

 Aviraاز دو محصول  یکرده که ادغام یمعرف جیپک کیدر قالب « optimization suite»را به نام  یدیمحصول جد آویراشرکت 

Antivirus Pro  وAvira System Speedup عاملستمیس کی یکه امکان نصب رو لیدل نیکاربره بوده اما به اافزار تکنرم نیاست. ا 

 نیکه ا ییهایژگی. از وشودیکاربره شناخته م ۱+۱عنوان به گذارد،یکاربران م ارید را در اختیاندرو عاملستمیس کیو  ندوزیو

 روس،یحفاظت در مقابل و یاشاره کرد، ازجمله سطح باال یبه موارد مختلف توانیم دهد،یکاربران قرار م اریدر اخت روسیویآنت

 یرو یاضاف یسازرهیذخ یفضا جادیا وترها،یدر کامپ نهیبه ملکردع ،یطول عمر باتر شی، افزاRansomwareمحافظت در مقابل 

 یکارها د،یباال در خر تیو امن یاحرفه یبانیپشت ،یرمزگذار یهالیحفاظت اطالعات شامل فا یابزارها یارائه سک،یهاردد

و  هاوتریاطالعات کامپ و یشخص میحر تیحفظ امن یاست که برا یآلمان یانام موسسه Avira. نترنتیوجو در او جست یبانک

و  نیو از بهتر انددشدهیتول iOSو  دیاندرو ندوز،یعامل و یهاستمیس یبرا رای. محصوالت آوکندیم تیهوشمند فعال یهایگوش

 .ندیآیبه شمار م ایدر دن روسیویشبکه و آنت تیمحصوالت امن نیترتیفیباک

و  USBمحافظت از  دها،یقدرتمند در برابر انواع تهد تیامننیز یکی از آنتی ویروس های قدرتمند در بازار می باشد.  مکس سکیور

و  ینترنتیا دیخر ،یقدرتمند دوطرفه، حالت باز روالیفا شرفته،یپ یسازهیشب یتکنولوژ ،یخارج یسازرهیذخ یهادستگاه

 یتیوریسک نترنتیمکس ا یلاص یایاز مزا نترنتیساده، بهبود سرعت ا یاندازآسان، نصب و راه یرابط کاربر من،یا نیآنال یبانکدار

 .باشدیم
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