avast! Free Antivirus
avast! Free Antivirus 2014 kontynuuje naszą tradycję najbardziej zaufanego dostawcy zabezpieczeń na świecie. Cała rodzina avast!
2014 zawiera zasilany DynaGen inteligentny antywirus, który - z pomocą naszego CommunityIQ – ściąga codziennych setki mikro
aktualizacji do komputera w czasie rzeczywistym, aby złapać nowe złośliwe oprogramowania szybciej. Dodatkowo, może naprawić
bieżące problemy natychmiast, bez odinstalowywania aktualnej ochrony. Nasze rozwiązanie współpracuje z i oprócz twojego
aktualnego produktu znajdując złośliwe oprogramowania, których inne programy nie wykrywają.

Najważniejsze funkcje - avast! Free Antivirus
szybszy

Efektywniejszy

Wymagania systemowe:

ulepszone! Wydajniejszy
Silnik skanowania został zoptymalizowany, aby umożliwić szybsze skanowanie plików
EXE - dwa razy szybciej, a skany treści tekstowych (takich jak strony WWW i dokumenty)
są do 10 razy szybsze.

nowość! Serfuj bezpiecznie & prywatnie
Dodaliśmy funkcję Nie śledź, która blokuje strony śledzące twoją aktywność, ale nie
stosują standardowych metod. Oznacza to, że blokuje firmom śledzenie zachowania
w Internecie i gromadzenia danych osobowych za twoimi plecami, a także blokuje
ukierunkowane reklamy, które mogą Cię śledzić podczas przeglądania stron. Nowy, prosty
interfejs wykazuje obecność złośliwego oprogramowania i zapobiega wyłudzanie poufnych
informacji osobistych podczas przeglądania stron internetowych. Możesz to łatwo
sprawdzić, jak inni ocenili stronę w rankingu reputacji stron internetowych,
a także możesz uszeregować je sam (dodając kciuk do góry lub kciuk w dół).

PC:
Procesor Pentium 3, 128 MB pamięci RAM,
600 MB wolnego miejsca na twardym dysku
Microsoft Windows XP SP2/ Vista/ 7/ 8/ 8.1
(32/64 bit)

ulepszone! Ciągłe aktualizacje strumieniowe
Każdego dnia co najmniej 250 mikro-aktualizacji bazy wirusów (wielkości zwykłej
wiadomości tekstowej, co 3-5 minut) dających ochronę w czasie rzeczywistym przed
zagrożeniami zero-day.
ulepszone! Instalacja
Znacznie zmniejszyliśmy rozmiar pliku instalacyjnego, do około połowy, więc pobranie /
instalacja plików avast! jest jeszcze szybsza. Również proces instalacji został uproszczony
do jednego kliknięcia – bez problemu. Instalator online zawsze zapewnia instalację
najnowszej wersji programu antywirusowego avast!, więc nie musisz się martwić
o aktualizację zaraz po jego instalacji.

Wydajniejszy
nowość! Plan interfejsu użytkownika (UI)
W następstwie sukcesu poprzedniego programu antywirusowego avast! UI, wysłuchaliśmy
opinii użytkowników i poprawiliśmy doświadczenia. Uprościliśmy nawigację i przyciski oraz
zreorganizowaliśmy ustawienia w jednym łatwo dostępnym miejscu.
ulepszone! Tarcza ochronna
Dla wersji 2014 zmieniliśmy ilość tarcz ochronnych do trzech- ochrona plików, ochrona
sieci www oraz ochrona e-maili. Ochrona sieci WWW zawiera funkcjonalność tarczy
Network Shield oraz tarczy Script, natomiast tarcza Plików zawiera funkcjonalność
Instant Messaging i tarczy P2P. Zmniejszenie liczby ekranów sprawia, że te ważne
funkcje są łatwiejsze w obsłudze oraz sposób komunikacji wszystkich warstw tarczy
został usprawniony.

nowość! Skanowanie w Chmurze
Ulepszyliśmy funkcję skanowania w chmurze i analizę crowdsourced podejrzanych
pozycji Obejmuje to nowy, zoptymalizowany mechanizm pobierania danych z naszych
czujników. Teraz pliki przechodzą przez kilka warstw technik wykrywania, gdzie są badane
podejrzane kody, zachowanie lub instrukcje. Nowy algorytm używa technologii sztucznej
inteligencji, aby dowiedzieć się, co jest podejrzane, na podstawie poprzednich analiz
i wykorzystuje tę wiedzę dla przyszłych wykryć.
nowość! DeepScreen
Nowa technologia DeepScreen umożliwia avast! 2014 podjęcie inteligentnych decyzji
dotyczących nowych lub nieznanych plików. DeepScreen, który jest następcą funkcji
AutoSandbox, został wzbogacony o kilka nowych technologii, takich jak dynamiczne
tłumaczenie binarne i DynaGen. DynaGen dynamicznie generuje aktualizacje sygnatur
złośliwego zachowania oparte na technologii sztucznej inteligencji.
nowość! Tryb Wzmacniający (whitelisting)
Tryb Wzmacniający zatrzymuje uruchomienie aplikacji bardzo źle (tryb agresywny) lub nisko ocenionych ( tryb umiarkowany). Usuwa odpowiedzialność z użytkownika i wykonuje
czynność automatycznie. Można go skonfigurować w ustawieniach, w zakładce Antivirus
w lewym pasku menu.
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Inne funkcje

w biznesie,

najbardziej zaufanego
oprogramowania
zabezpieczającego chroniącego obecnie blisko
200 milionów urządzeń
PC, Mac i android.

nowość! Dysk ratunkowy
avast! 2014 pozwala stworzyć kopię swojej instalacji avast! i zapisać go na USB, płyty
CD lub DVD. W ten sposób, jeśli coś złego stanie się z komputerem, masz gotowy
do uruchomienia dysk programu avast!, który oczyści komputer i przywrócić
do normalnego stanu.
ulepszone! Integracja z Kontem avast!
Kontrola i zarządzanie wszystkich urządzeń chronionych przez avast! Konto bezpośrednio
z programu avast! 2014. Teraz twoje konto avast! jest całkowicie zintegrowana
w interfejsie produktu użytkownika w celu umożliwienia zarządzania wszystkimi
urządzeniami z systemem avast!

zgodności Windows 8.1

Lokalny partner AVAST

Porównaj z innymi produktami klasy konsumenckiej:
avast! Free
Antivirus

features

avast! Pro
Antivirus

avast! Internet
Security

avast! Premier

Silnik antywirusowy
Czyszczenie przeglądarki
Software Updater*
Wtyczki Online Security**
Dysk ratunkowy
Tryb Wzmacniający
avast! SafeZone
Zapora ogniowa
Ochrona przed spamem

Certyfikaty:

AccessAnywhere
Niszczarka danych

A
ADVANCED+

*Tryb ręczny w avast! Free Antivirus | Tryb automatyczny w avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | Tryb cichy w avast! Premier

avast software s.r.o.
trianon office building
budějovická 1518/13a
140 00 praha 4
czech republic

telefon
fax
www
twitter
facebook

**Funkcje Ochrona przed wyłudzanie poufnych informacji osobistych, Nie śledź, oraz Dokładne strony

+420 274 005 666
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast

avast! jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
AVAST Software s.r.o. Wszystkie inne marki i produkty są znakami
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Copyright © 2014 AVAST Software s.r.o. Wszystkie informacje o
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