Oyun tutkunları, güç gerektiren
uygulamalar kullananlar ve daha
yavaş bilgisayarlar için mükemmel

2019

ESET’in marka imzası olan algılama,
hız ve kullanılabilirliğin en iyi dengesi
üzerine inşa edilen ESET NOD32
Antivirus, efsanevi ESET®NOD32
motoruyla kötü amaçlı yazılımlara karşı
temel koruma sağlar.

Efsanevi
NOD32 Antivirus

Bilgisayar kaynaklarına
yüklenmez

Kesintisiz oyun ve
video

Virüsler, fidye yazılımları,
solucanlar ve casus yazılımlar
da dahil her tür kötü amaçlı
yazılımdan sizi korur.

Bilgisayarınızın gücünden sonuna
kadar yararlanın. Yavaşlamalar
olmadan oyun oynayın, çalışın ve
internette gezinin.

Siz oyun oynarken ya da
bir programı tam ekranda
çalıştırırken, sistem
güncellemeleri ya da rahatsız
edici açılır pencereler olmasın.

110M+

100+

30+

Ödüllü koruma

En gelişmiş
teknoloji

Avrupa Birliği’nde
Üretilir

Rekor sayıda Virus Bulletin’in
VB100 ödülünün de gösterdiği
gibi, bağımsız değerlendirme
kuruluşları ESET’i sektördeki
en iyi şirketler arasında
görmektedir.

Yapay zeka, makine öğrenimi ve
bulut tabanlı dosya itibar sistemi,
13 Ar-Ge merkezimizde geliştirilen
son teknoloji araçlarından sadece
bazılarıdır.

Bütünlük, güvenilirlik
ve bağımsızlık gibi ESET
değerlerinin tamamı Avrupalı
köklerimizden gelir ve özel
mülkiyet yapımız tarafından
korunur.

kullanıcı güvende

prestijli VB100 ödülü

yıllık NOD32 teknolojisi
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Keyfini çıkarmanız için interneti daha güvenli hale getirir
Sonsuz internet dünyasını ödüllü ESET NOD32 algılama teknolojisinin koruması altında keşfedin. Virüsler, fidye yazılımları, gizli
programlar, solucanlar ve casus yazılımlar da dahil her tür dijital tehdidi algılama ve etkisiz hale getirme konusunda tüm dünyada
110 milyonun üzerinde kullanıcı bu çözüme güvenmektedir. Algılamadan kaçmanın yollarını arayan tekniklere karşı koruma sağlar
ve hedefe yönelik saldırıları ve suistimalleri engeller. Aynı zamanda, Kimlik Avı Koruması özelliği, sizi kullanıcı adları ve parolalar gibi
hassas bilgilerinize erişmeye çalışan yasadışı web sitelerinden korur.
Antivirus ve Antispyware

Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara
yayılmasını önler.

Exploit Engelleyici

Virüse karşı koruma sağlayan algılamadan özellikle kaçacak şekilde tasarlanan saldırıları engeller ve kilit ekranları ve fidye
yazılımlarını önler. Web tarayıcıları, PDF okuyucular ve Java tabanlı yazılımlar da dahil diğer uygulamalardaki saldırılara
karşı koruma sağlar.

Gelişmiş Bellek Tarayıcı

Etkinliğini gizlemek için birden çok şifreleme katmanı kullanan inatçı kötü amaçlı yazılımların daha iyi algılanmasını
sağlar.

Bulut Tabanlı Tarama

ESET Live Grid® veri tabanına göre beyaz listeleme yaparak taramaları hızlandırır. Bilinmeyen zararlı yazılımları,
davranışlarına göre bulut tabanlı itibar sistemimizle karşılaştırarak proaktif bir şekilde durdurur.

Dosyaları İndirirken Tarama

İndirme işlemi sırasında belirli dosya türlerini (arşiv gibi) tarayarak tarama süresini kısaltır.

Boşta Durumu Taraması

Kapsamlı taramaları bilgisayar kullanımda değilken yaparak sistem performansını destekler.
Aktif olmayan olası tehditlerin, hasara neden olmadan tespitine yardımcı olur.

Host Tabanlı Saldırı
Önleme Sistemi (HIPS)

Sistem davranışını daha ayrıntılı olarak özelleştirebilmenizi sağlar. Güvenlik durumunuzun ince ayarlarını yapmak üzere
sistem kayıt defteri, etkin süreçler ve programlar için kurallar belirleme seçeneği sunar.

Script Tabanlı Saldırı
Koruması

Windows PowerShell’i suistimal etmek isteyen, kötü amaçlı komut dosyaları ile yapılan saldırıları algılar.
Ayrıca tarayıcınız aracılığıyla saldırabilen, kötü amaçlı JavaScript’leri de algılar. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft
Internet Explorer ve Microsoft Edge tarayıcılarının tümü desteklenir.

UEFI Tarayıcı

UEFI arayüzüne sahip sistemlerde, Windows henüz başlatılmadan önce bilgisayarınıza saldıran tehditlere karşı daha
derin düzeyde koruma sağlar.
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Bilgisayarınızın tüm gücünü siz kullanın
ESET NOD32 Antivirus, her gün kullandığınız programlara daha fazla güç ayırarak, yavaşlama olmadan oyun oynamanızı,
çalışmanızı ve internette gezinmenizi sağlar. Pil tasarruf moduyla prize bağlamadan daha uzun süre çevrimiçi kalın ve oyunların
keyfini, dikkatinizi dağıtan açılır pencereler olmadan çıkarın.
Düşük Kaynak Kullanımı

Yüksek performansı korur ve donanımın ömrünü uzatır.
Her tür sistem ortamına uyar.
İnanılmaz küçük güncelleme paketleri ile internet bant genişliğinden tasarruf sağlar.

Oyun Modu

Programlardan herhangi biri tam ekran çalışırken, ESET NOD32 Antivirus otomatik olarak sessiz moduna geçer.
Oyunlar, videolar, fotoğraflar ya da sunumlar için kaynakları korumak üzere sistem güncellemeleri ve bildirimler ertelenir.

Taşınabilir Bilgisayar Desteği

Prize takılı olmadan uzun süre çevrimiçi kalabilmeniz için sistem kaynaklarını korumak amacıyla, üzerinde işlem
yapılmayan pencereleri, güncellemeleri ve kaynak talep eden işlemleri erteler.

my.eset.com’da lisanslarınız üzerinde daha fazla kontrolün keyfini çıkarın
Ücretsiz my.eset.com hesabı oluşturun ve lisanslarınızın ve bağlantılı cihazlarınızın durumunu anında görmenin keyfini çıkarın.
Kullanımı kolay my.eset.com portalında lisanslarınızı ve ESET kurulumlarınızı doğrudan görüntüleyin, yönetin ve
ilişkilendirin.

License Yöneticisi

Kurun ve kullanın ya da tüm ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
Varsayılan ayarlarıyla en başından itibaren en üst düzeyde koruma sağlayan ESET NOD32 Antivirus, her zaman olası güvenlik
sorunları hakkında bilgi sahibi olmanızı ve bu sorunları doğrudan ana ekranda ele almanızı sağlar. Zarif kullanıcı arayüzü, tüm
rutin görevleri kolayca ayarlamanıza olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca 150’den fazla ayrıntılı ayar sayesinde güvenlik
profilinizin ince ayarını yapabilirsiniz.
Tek Tıkla Çözüm

Koruma durumunuzu görüntülemenizi ve sık kullanılan araçlara tüm ekranlardan erişebilmenizi sağlar. Olası sorunlara
kapsamlı ve tek tıkla çözüm sunar.

Kolay Ürün Güncellemeleri

Sürekli yüksek düzeyde güvenlik için, yeni koruma teknolojileri kullanıma sunulur sunulmaz yararlanmaya başlayın.

İleri Düzey Kullanıcılar için Ayarlar

Gereksinimlerinize uygun, kapsamlı güvenlik ayarları sunar.
Maksimum tarama derinliği, tarama süresi, taranan dosyaların ve arşivlerin boyutu ve çok daha fazlasını tanımlamanıza
olanak sağlar.

ESET SysInspector®

Çok çeşitli güvenlik ve uyumluluk sorunlarını çözmek için önemli bilgileri sistemden yakalayan, gelişmiş bir tanılama
aracı.

Güvenlik Raporu

ESET’in bilgisayarınızı nasıl koruduğuna ilişkin aylık bilgiler verir.
Bu aylık özette, algılanan tehditler, engellenen web sayfaları, durdurulan istenmeyen e-postalar, engellenen web
kamerası erişimleri ve çok daha fazlası ile ilgili bilgiler yer alır.
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