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محصوالت كسپرسكى، نشان هاى برتر AV-Comparatives را درو كردند

 AV-Comparativesدر آزمون پاكسازى بدافزارهاى  آزمايشگاه تخصصى Kaspersky Internet Security 2014
موفق به كسب مقام نخست و دريافت نشان Advanced+ شد.

به گزارش روابط عمومى پاد، در اين آزمون ميزان قدرت ضد ويروس هاى مختلف در پاكسازى كامپيوترهاى آلوده به 
تهديدات خطرناك امروزى مورد آزمايش قرار گرفت كه Kaspersky Internet Security 2014 با نابودى 11
تهديد امنيتى به عنوان ضد ويروس برتر برگزيده شد. عالوه بر اين «ديسك نجات» فقط يك بار مورد استفاده قرار گرفت.
آزمايشات AV-Comparatives براى انتخاب محصول برتر سال انجام مى گيرد. اين آزمايشگاه در سال جارى 7 آزمايش
ديگر نيز انجام داده است كه براساس نتايج اعالم شده، كسپرسكى تنها شركتى است كه موفق شده در تمام آزمون ها،

به باالترين نشان يعنى Advanced+ دست يابد.
همچنين در آزمون  دوماهانه آزمايشگاه تخصصى AV-Test، هر دو نسخه راهكار كسپرسكى براى كاربران خانگى و 

سازمانى به عنوان برنده مطلق ماه هاى سپتامبر و اكتبر اين آزمون برگزيده شدند.
Kaspersky Internet Security 2014 براى كاربران خانگى با كسب 6 امتياز در هر سه شاخه محافظت، عملكرد

و كارايى، تمام 18 امتياز ممكن در اين آزمون را به دست آورد.
نيل روبكينگ، يكى از نويسندگان و مديران ارشد حوزه IT دراين باره مى گويد: «گاهى به نظر مى رسد كه براى برخوردارى
 AV-Test از باالترين سطح امنيت، به ناچار بايد افت سرعت و عملكرد سيستمى را بپذيريد. اما گزارش جديد آزمايشگاه
نشان مى دهد كسپرسكى در تمام زمينه ها عملكرد خيره كننده اى داشته است. راهكار كسپرسكى در مجموع باالترين امتياز

ممكن را كسب كرد و من تا به حال چنين چيزى نديده بودم.»
در آزمون دوماهانه AV قدرت واقعى نرم افزارهاى ضد ويروس در شناسايى و نابودى بدافزارها در شرايط گوناگون مانند

False Positiveها يا كاربرى هاى پيش بينى نشده كاربران سنجيده مى شود.
كسپرسكى در حوزه سازمانى هم نتايج موفقيت آميزى داشته است. Kaspersky Endpoint Security 10 با كسب

مجموع امتياز 17.5 (در دو بخش محافظت و كارايى 6 امتياز و در بخش عملكرد 5.5 امتياز) باالتر از تمام رقبا قرار گرفت. 

  


