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เอกสารขอ้มูล 

การป้องกนัมลัแวร์สาํหรับเวร์ิกสเตชนัและเซิร์ฟเวอร์ของ Windows  
IKARUS anti.virus คุม้ครองอุปกรณ์และขอ้มูลของคุณจากมลัแวร์ทัAงใหม่และทีEมีอยูโ่ดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของเครืEองของคุณ ระบบ

และอีเมลของคุณจะไดรั้บการตรวจสอบตลอดเวลาดว้ยการสแกนอตัโนมติัและการป้องกนัแบบเรียลไทม ์ทาํใหคุ้ณสามารถท่องเวบ็, ซืAอสินคา้และทาํงานไดอ้ยา่งมัEนใจ 

IKARUS anti.virus ใชห้นึEงในเครืEองมือสแกนทีEดีทีEสุดในโลกเพืEอคุม้ครอง
ขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของคุณอยา่งเชืEอถือได ้ ไฟลแ์ละเอกสารทัAงหมดใน

คอมพิวเตอร์ของคุณจะไดรั้บการประเมิน, การจดัการ, การจาํลองและการ

ตรวจสอบในกระบวนการหลายชัAน การวเิคราะห์ดว้ยพฤติกรรมยงัสามารถ

ระบุมลัแวร์จากพฤติกรรมทีEเป็นอนัตรายและไม่พึงประสงคห์รือลกัษณะทีEเป็น

อนัตราย ทนัทีทีEพบผูบุ้กรุกจะถูกแยกออกโดยเร็วไวและทาํใหไ้ม่เป็นอนัตราย 
 

ป้องกนัไวรัสทอ้งถิEน การป้องกนัลาํดบัแรก 

ปัจจุบนันี(โปรแกรมมลัแวรห์ลายรอ้ยโปรแกรมกาํลงัแพรก่ระจายไปทั =วโลก  มกีารถกูพฒันาและ

คน้พบทุกวนัในรูปแบบใหม่ๆ ซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัสควรเป็นเครืEองมือพืAนฐานใน

ทุกๆอุปกรณ์ 

 
 

คุณสมบติัหลกัของ"การป้องกนัอุปกรณ์ปลายทาง"นีA  คือการจาํแนก (เบืAองตน้) ของโปรแกรมหรือโคด้ทีEเป็นอนัตรายหรือไม่พึงประสงค ์ทีEอาจทาํใหอุ้ปกรณ์ของเราติด

ไวรัสและถูกขโมย, ปรับเปลีEยน ,เขา้รหสัหรือลบขอ้มูลของเรา แอปพลิเคชนัทีEไม่พึงประสงคเ์หล่านีAสามารถสวมรอยเป็นตวัเราเพืEอนาํไปเพิEมยอดการเขา้ชมทีEไม่ไดรั้บการ

ควบคุมหรือคลิกทีEโฆษณาต่างๆ การติดไวรัสส่วนใหญ่เกิดขึAนขณะเล่นอินเทอร์เน็ต เช่นทางอีเมล, การท่องเวบ็หรือการดาวนโ์หลด อยา่งไรกต็าม USB sticks และ

อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลรูปแบบอืEนๆ กส็ามารถนาํมลัแวร์เขา้สู่ระบบได ้ซึE งปกติแลว้จะเป็นรูปแบบการโจมตีระบบแบบกาํหนดเป้าหมาย 

 
IKARUS anti.virus รู้จกัทัAงมลัแวร์ทีEเคยพบมาก่อนและทีEเพิEงเกิดขึAนใหม่ ดว้ยเหตุนีAไฟลท์ัAงหมดจะถูกระบุ, ดาํเนินการ,วเิคราะห์,ตรวจสอบและประเมินผลใน

สภาพแวดลอ้มแซนดบ์อ็กซ์เสมือนจริงทีEปลอดภยั 

 

ผูพิ้ทกัษค์วามปลอดภยั, ป้องกนัสแปมและบทบาทในทางธุรกิจ 

IKARUS scan.engine ถูกพฒันาขึAนภายในบริษทัของตวัเอง ทาํงานอยา่งเขม้งวดและมีประสิทธิภาพโดยใชเ้ทคโนโลยมีลัติเธรด โปรแกรมผูพิ้ทกัษ ์“Guard” 

จะคอยตรวจสอบคอมพิวเตอร์และระบบของคุณอยา่งสมํEาเสมอ ทนัทีทีEขอ้มูลหรือการเขา้ถึงเกิดเปลีEยนแปลง IKARUS anti.virus จะทาํงานและประเมินผล 

ทัAงหมดเพืEอดูฟังกช์นัทีEเป็นอนัตรายหรือการกระทาํทีEไม่พึงประสงคต์วัอยา่งเช่น เครือข่ายโฆษณาอาจไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายโดยตรง อยา่งไรกต็ามอาจจะมีผลกระทบ 

ทีEไม่พึงประสงคจ์ากการสร้างโปรไฟลผ์า่นการติดตามคุกกีAหรือการประมวลผล 
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รูปทีE 1 - IKARUS anti.virus ปกป้องแลป็ทอ็ป เดสกท์อ็ป และเซิร์ฟเวอร์จากโปรแกรมทีEเป็นอนัตรายและผูบุ้กรุกทีEไม่พึงประสงค ์

 
 

ระบบปฏิบติัการร่วมมือกนัป้องกนัสแปม จะสแกนอีเมลขาเขา้และขาออกใน Microsoft Outlook เพืEอหาสแปมและการติดไวรัส หากคน้พบวา่อีเมลติดไวรัสไฟลที์E

แนบมาจะถูกลบ สแปมสามารถทาํเครืEองหมายหรือเคลืEอนยา้ยได ้และคุณสามารถตัAงค่ารายชืEอบญัชีดาํหรือรายชืEอบญัชีพิเศษ ขึAนอยูก่บัผูส่้ง,ผูรั้บ,เนืAอหาหรือหวัเรืEองได ้

การสแกนตามความตอ้งการทีEยดืหยุน่เท่าเทียมกนัเป็นส่วนเสริมทีEสมบูรณ์แบบสาํหรับแพค็เกจ IKARUS anti.virus นีEคือระบบการกกักนัทีEปลอดภยั สาํหรับการ
คน้พบมลัแวร์โดยมีตวัเลือกของการส่งไฟลที์Eน่าสงสยัโดยตรงไปยงัหอ้งแลป็ของ IKARUS ในเวยีนนาโดยตรงเพืEอทาํการวเิคราะห์ 

 

ความเขา้กนัไดแ้ละประสิทธิภาพทีEสูงสุด 

หนึEงในเหตุผลหลกัของการปิดหรือถอนการติดตัAงโปรแกรมสแกนไวรัสทีEมีอยู ่คือมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ์ของคุณ IKARUS anti.virus 

เป็นโปรแกรมทีEมีประสิทธิภาพสูง ไม่ใชฟั้งกช์นัเสริมทีEไม่จาํเป็น, ไดรั้บการปรับแต่งเพืEอการใชง้านทีEเรียบง่ายไม่ซบัซอ้นและลดการใชท้รัพยากร เขา้กนัไดดี้กบั

ซอฟตแ์วร์ Windows สาํหรับอุปกรณ์ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์ เหมาะสาํหรับการติดตัAงบนพีซีทีEบา้นของคุณหรือในธุรกิจขนาดเลก็ 

 
โดยเฉพาะสาํหรับภาคธุรกิจ IKARUS anti.virus มีตวัเลือกในการเขา้ถึงการตัAงค่าความปลอดภยั และการสแกนทีEมีการป้องกนัดว้ยรหสัผา่น และการตรวจสอบ

Microsoft Sharepoint สาํหรับไวรัสและมลัแวร์ ซึE งการอปัเดตและการดาวนโ์หลดทัAงหมดจะถูกสแกนเพืEอหาการติดไวรัส การติดตัAงง่ายอินเทอร์เฟซผูใ้ชที้Eใชง้าน

ไดง่้ายและอปัเดตสมํEาเสมอ แมแ้ต่ผูใ้ชที้Eไม่ใช่ผูเ้ชีEยวชาญกส็ามารถติดตัAงและกาํหนดค่า IKARUS anti.virus ได ้ทีมงานทีEใหค้วามช่วยเหลือของเราเป็นช่างเทคนิค

ทีEมีความเชีEยวชาญในเวยีนนา มึความยนิดีใหค้วามช่วยเหลือท่าน หากมีคาํถามใด ๆ เกีEยวกบัการติดตัAงและการใชง้านโปรแกรมในทุกขัAนตอน! 

 
 

ขอ้ดี 

• เขา้กนัไดดี้อยา่งมีประสิทธิภาพกบั MS Windows และ ใชพื้AนทีEใน

การทาํงานนอ้ยทีEสุด 

• เครืEองมือสแกนทีEถูกพฒันาขึAนเอง ดูแลโดยตรงจากโรงงานผูผ้ลิต

ภาษาเยอรมนั 

• อินเทอร์เฟซผูใ้ชที้Eใชง้านง่าย การตัAงค่าล่วงหนา้ทีEเหมาะสมทีEสุดสาํหรับ

การติดตัAงและใชง้านทีEง่ายและปลอดภยั 
• การป้องกนัสแปมแบบบูรณาการสาํหรับ MS Outlook 
• คุณลกัษณะเฉพาะสาํหรับธุรกิจรวมถึงการป้องกนัดว้ยรหสัผา่น 

จุดเด่น 

• จดจาํมลัแวร์แบบมืออาชีพดว้ยกระบวนการตอบสนองแบบอตัโนมติั

หลายชัAน (การวเิคราะห์พฤติกรรม, ตรวจหาช่องโหวแ่ละอืEน ๆ )  

• โปรไฟลก์ารสแกนส่วนบุคคล, การสแกนระบบตามกาํหนดเวลาและการสแกน

ไฟลแ์ละไดรฟ์แบบกาํหนดเองได ้

• กาํจดัไฟลแ์บบทีละไฟล ์ หรือประมวลผลตาม ประเภทหรือขนาด 
• ฟังกช์ัEนการกกักนั เพืEอการประเมินความสีEยงอยา่งทนัท่วงที 
• ฟังกช์นัป้องกนัสแปมสาํหรับ Microsoft Outlook รวมถึง

ประเมินสแปม และแบ่งแยกรายชืEอบญัชีดาํและรายชืEอทีEอนุญาตพิเศษ

ออกจากกนั 

• การตรวจสอบระบบตลอดเวลา, การอปัเดตทีEเพิEมขึAนอยา่งต่อเนืEอง และการสแกน

ระบบสมํEาเสมอ 

• ปกป้องรหสัผา่นสาํหรับการตัAงค่าโปรแกรมของคุณ 
• สแกน รายงานสาํหรับอีเมลขาเขา้และขาออกโปรโตคอลสาํหรับการตรวจสอบ

ระบบและการสแกน 
• ภาษาทีEใชไ้ด ้: เยอรมนั, องักฤษ, รัสเซีย, อิตาลี, โครเอเชีย 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

รูปทีE 2 - โซลูชนัป้องกนัมลัแวร์ของออสเตรีย IKARUS anti.virus เหมาะสาํหรับใชที้Eบา้นหรือธุรกิจขนาดเลก็ 

ช่างชาํนาญการของ IKARUS ผา่นการรับรอง พร้อมใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํเกีEยวกบัปัญหาดา้นความปลอดภยัและคาํถามอืEน ๆ 
 
 

ความตอ้งการของระบบ (System Requirements) 

Hardware: 
• Prozessor from 2 GHz (Intel/AMD) 
• 2 GB RAM 
• Min. 500 MB free storage space 
• Display resolution min. 1024 x 575 

Operating system: 
• Windows 10 SP1 and higher (32/64 Bit) 
• Windows Server 2012 R2 and higher (32/64 Bit) 
• Windows Embedded Versions (depending on the 

configuration) 
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