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 قبل از منقضی شدن Bitdefender دلیل تمدید 10 

دیفندر را برای محافظت از خود انتخاب : مهم نیست کدام راهکار بیتقبل از منقضی شدن Bitdefender تمدید

کنید به دریافت رسد شروع میایم. وقتی اشتراک شما به پایان میاید؛ مهم این است که انتخاب شما، ما بودهکرده

ها بازاریابی نیستند، لشود. این ایمیتان یادآوری میها تمدید اشتراککه در حقیقت در آن Bitdefender هایی ازایمیل

تواند برای دستگاه شما خطرناک باشد. ریکاوری از حمالت، ها توجه کنید. حتی یک روز بدون امنیت هم میباید به آن

دفندر گیرد. هر گزارشی از سوی البراتوارهای بیتافزارها همگی از شما وقت و پول و انرژی میها یا باجنشت

است که سال به سال رو به افزایش است. بهترین راه این است که هر روز از دستگاه خود ای دهنده رفتار آلودهنشان

 دلیل برای تمدید 10  در ادامه .Bitdefender Central پرسید چطور؟ با فعالسازی مداوم از اکانتمحافظت کنید. می

Bitdefender پیش از منقضی شدن آورده شده است: 

 نوع موجود در بازار است و بیشترین میزان نوآوری رویش پیاده شده استدیفندر بهترین محافظت بیت .1

میلیارد درخواست تهدید را  30کنند و روزانه تهدید جدید در هر دقیقه کشف می 400دیفندر البراتورهای بیت

کنند. با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری را خنثی می ی روز صفرتهدیدها ها زیر سه ثانیهکنند. آناعتبارسنجی می

ها ممکن است کنند. بله دادهها را تحلیل میمیلیون حسگر به صورت در لحظه داده 500یادگیری ماشین از بیش از 

برای این اعتماد اید و ما همه تالشمان را ها شما نشستهکننده باشند اما این همه بر گردن ماست. پشت این دادهگیچ

 تان تضمین شده است. شما دیگر از گزند همهخرید یعنی زیرساخت امنیتیدیفندر میکنیم. وقتی شما راهکار بیتمی

 .مصونید فیشینگ و اسپم افزارها، هکرها،، جاسوسهاویروس

 تی برنده جایزه استاین راهکار امنی .2

بینید که برنده اسکار، گولدن هایی را میخوانید؟ یا فیلمآیا قبل از تماشای فیلمی ابتدا نظر مخاطبین در مورد آن را می

-AV-Comparatives، AV دیفندر هم همین است. همتای این جوایز در جهان امنیتگلوب یا امی اواردز باشند؟ بیت

TEST و PC MAG است: 

به دلیل بیشتر میزان فروش در سال جایزه دریافت کرده است  AV-Comparatives ای است که ازدیفندر فروشندهبیت •

 بار( 4)آن هم 
 .موفق به دریافت جایزه شده است PC MAG بار از 48دیفندر محصوالت امنیتی بیت •
 .است AV-TEST نتایج اش سردرمداردیفندر به لطف ترکیب فناوری نوآورانهسال اخیر، بیت 10در طول  •

 .آن را مدیریت کنید Bitdefender Central توانید از طریق اپمی .3

Bitdefender دهنده امنیت است که در مدیر امنیت شما اپ دارد. در واقع شما هم بهترین راهکار را در تنها ارائه

 Bitdefender فت؟ بعد از نصب اپشود به چنین ترکیبی نه گاختیار دارید و هم اپی برای مدیریت آن. چطور می

Central ها در خصوص تهدیدهای سازی و بررسی نویتیفکیشنتوانید کارهایی از قبیل اسکن، تمیزکاری، بهینهمی

 .مدیریت کنید -اواساندرویدی یا آی–های امنیتی را از روی هر دستگاهی ناشناس و یا آپدیت

 .دهدهر زمان به شما پشتیبانی می .4

دقیقاً منظورمان همین است. شما بعنوان  contact us if you have any questions نویسیمهایمان میر ایمیلوقتی د

توانید چت آنالین داشته باشید، ایمیل کنید یا تماس حاصل دیفندر دسترسی دارید و میکاربر ما به تیم پشتیبانی بیت

 .فرمایید

 .د آمدبرای راهکار شما آپگریدهای خودکار خواه .5
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ای برایتان نخواهیم فرستاد. دیفندر را خواهید داشت. ما برای اپگرید کردن هیچ اطالعیهشما همیشه آخرین نسخه بیت

 .بریدشوید لذت میهمه کارها با خودمان است و شما تنها از محافظتی که می

 .شویدبه طور در لحظه محافظت می .6

را داریم. این قابلیت همیشه از شما مراقبت  Real-Time Protection قابلیت Bitdefender مفتخریم که در راهکار

کنیم که هیچ نوتیفیکیشنی هم نیست که خواهد کرد آن هم در سکوت؛ درست مانند یک سپر نامرئی. این را هم تأکید می

 .دیفندر سنترال خود مشاهده نماییدزارش فعالیت ما را در اکانت بیتتوانید گبرای محافظت شما را به اجبار بیاندازد. می

 .محافظتی مدام و همیشگی خواهید داشت .7

شود در کشند و این یعنی نمیهیچ خللی در روند محافظت شما ایجاد نخواهد شد. هکرها هرگز دست از کار نمی

های مهمی از زندگی شما را در خود ذخیره دارند. شما ذره فونتاپ، رایانه، تبلت و اسمارتمحافظت خود تعلل کنید. لپ

دانید. اینکه بدون ها میهای خود استفاده کنید بیشتر زندگی خصوصی خود را در گروی آنهرقدر بیشتر از دستگاه

 .ایدمحافظت رهایشان کنید یعنی زندگی خود را در معرض خطر گذاشته

 .اندتهدیدهای آنالین واقعی .8

ها مواجه کنیم تا گزارشی را از رفتارهای مخربی که در فضای آنالین بیش از بقیه با آنسخت تالش می هر سال

کنند هایی میدهندگان ساعات زیادی را صرف جمع کردن دادهشوید تهیه کنیم. محققین ما و نیز تحلیلگران و توسعهمی

افزار رو به افزایش است؛ اسپمرها دارن بیش ا خیزید. حمالت باجها به مبارزه با این تهدیدها به پتوانید با آنکه شما می

دار اندرویدی هم اند. تعداد حمالت هدفهای بیشتری هم به دنبال جیب شما راه افتادهشوند و تروجاناز قبل کاربلد می

 .ای بیش نیستکنند خطرات آنالین افسانهرو به فزونی است. با این همه برخی هنوز فکر می

 .ها دالر برای هکرها ارزش داریدشما میلیون .9

شود. مجرمان سایبری شاید خیلی پولی از شما نصیبشان نشود اما با افزودن شما به جماعت قربانیان داستان عوض می

ها، سرقت هویت و فروش اطالعات شخصی راه درآمدزایی این کالهبرداران است. سوال باجگیری برای پس دادن داده

 ها کمک کنید یا خودتان را نجات دهید؟وست دارید به آناین است: د

 .شودجویی میتان صرفهدر پول، وقت و انرژی .10

ها باجی دهندگان گفتند از آندرصد پاسخ 47شده، های خواستهدر خصوص میزان باج Statista بر اساس نظرسنجی

 .دالر آمریکا خواسته شده است 2000تا  500بین 

Bitdefender  دهد که هیچ عنوان همه را به طور یک جا دهنده امنیت است که راهکارهایی به شما ارائه میها ارائهنت

 .در هیچ محصول دیگری نخواهید یافت

    Bitdefenderمنبع

 .تماس بگیرید 09224971053 خود با این شماره انتخاب آنتی ویروس مناسب جهت

 .به اشتراک بگذارید خودتان اجتماعی مارو در شبکه های
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