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Giriş
Bu belgenin amacı, ESET'in Kullanım Ömrü Sonu (EOL) ilkelerini, ürünle ilgili destek ilkelerini ve çeşitli işletim
sistemlerinin desteği için sunduğumuz ilkeleri gözden geçirmektir.
Bu belge, net ve öngörülebilir EOL ilkelerinin etkin BT güvenlik planlamasına önemli ölçüde katkıda bulunabileceği
ESET kurumsal müşterileri için bir bilgi kaynağı olarak hizmet etmektedir. Belgenin, kuruluşların güvenlik
politikalarını güncel tutmalarına yardımcı olacağına ve iş sürekliliğinde herhangi bir kesintiyi önleyeceğine
inanıyoruz.
Bu Kullanım Ömrü Sonu belgesi, sektördeki en iyi uygulamalardan ve kabul edilen standartlardan ilham almıştır.
Politikalar, müşterilerimize geçmişteki taahhütlere saygı duyarak mevcut tüm ürünlere ve ürün versiyonlarına
uygulanır. Ürün kategorileri tanımladık ve her birine özel destek politikaları oluşturduk; ayrıca ürün
versiyonlamasının nasıl çalıştığına dair bilgileri ve ürün yaşam döngüsü aşamalarının açıklamalarını da
bulabilirsiniz.
Özellikle iş ortamında herhangi bir geçişin sancılı olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle yeni politikamızın
uygulanmaya başlandığı andan itibaren bir yıllık bir geçiş dönemi ayıracağız. Bu süre zarfında, yeni politika
nedeniyle mevcut durumda Temel / Sınırlı Destek'ten EOL'ye geçiş yapacak olan ürün sürümleri, modül
güncellemelerini almaya devam edecektir. Temel Destek yalnızca algılama motoru güncellemelerini garanti
etmektedir (önceden "virüs imza veritabanı" olarak bilinmekteydi.). Bunları ve modül güncellemelerini, geçiş
dönemi süresince EOL-ed ürün sürümlerine göndermeye devam edeceğiz. Bu süre zarfında doğal olarak EOL
aşamasına geçecek olan ürün versiyonları da aynı faydayı sağlayacaktır.
ESET Bireysel ürünler için Kullanım Ömrü Sonu ilkesini incelemek için tıklayınız.

Sürüm kuralları
ESET, ürün sürümü numaralama için sektör standartlarını takip eder. Ürün sürümünde bulunan tek tek
numaraların nasıl okunduyuz ile ilgili aşağıdaki örneğine bakın:

Sürümle ilgili açıklama
ESET Endpoint Security sürüm 9.0.2032.0
9.
0.
2032.
0
Ana sürüm Küçük sürüm/Hizmet sürümü Yapı numarası/Yama düzeyi Ek farklılaştırıcı
(örneğin, dil sürümü)

Ana sürüm
Daha yeni bir sürüme geçmek genellikle büyük bir ürün değişikliği, ürün mimarisinde değişiklik veya eski işletim
sistemi sürümleri için desteğin sona ermesini içerir.

Küçük sürüm/Hizmet sürümü
Bu sayının artması, önceki sürüme kıyasla küçük hata düzeltmeleri ve küçük işlev değişiklikleri anlamına gelir.
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Yapı Numarası/Yama düzeyi
Gerekli otomatik güvenlik ve istikrar güncellemelerini gösterir. Hiçbir işlevsel değişik yapılmaz.

Ürün yaşam döngüsü
Ürünlerimizin her biri, ürünün belirli bir aşamasına uyar. Eksiksiz bir Yaşam Sonu ilkesi tanımlamak için bunları
aşağıdaki gruplara ayırmaya karar verdik:

1. Aktif gelişimde ürünler
Bu ürünler yaşam döngüsünün erken veya orta aşamalarındadır ve önümüzdeki yıllarda bunları geliştirip satmayı
planlıyoruz.
Aktif geliştirmedeki ürünler, önceki ürün sürümleri için düzenli olarak sürüm sonu prosedüründen geçer (her yeni
bir ana sürüm yayınlandığında). Belirli ürün sürümleri için uzun süreli Sınırlı Destek verilmesine izin veren bir
prosedür de vardır – daha fazla ayrıntı için ESET temsilcinizle iletişime geçin.

2. Bakımdaki ürünler
Bu ürünler son halini almıştır ve ESET yalnızca bunların bakımını yapar. Herhangi bir yeni özellik geliştirmesi
yoktur. Bakımdaki ürünler/hizmetler tipik olarak genişletilmiş Sınırlı Destek kapsamındadır. Bakımdaki ürünler,
gelecekteki işletim sistemi sürümleriyle uyumluluğu garanti eden sürümler almazlar.

3. Sonlandırılacak ürünler
Bu ürünler uzun süredir geliştirilmemiş, iyileştirilmemiş ve artık ticari veya stratejik bir anlam ifade etmemektedir.
Bu ürünler, ürünlerin Kullanım Ömrünün Tamamlanmasıyla sonuçlanan dahili bir ürün sonlandırma prosedürüne
tabi tutulur.

Destek düzeyleri
Bunlar, ESET kurumsal ürünleri ve hizmetleri için genel destek düzeyleridir. Ayrı ayrı ürünlerin ve ürün
sürümlerinin belirli destek düzeyleri için ilgili bölümlerine bakın.

Tam Destek
Bu durum endüstri çapında, tüm hataları düzelterek ve tam işlevsellik sunarak müşterilere hizmet vermek için en
iyi çabayı sağlamak olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca müşterilerimize geniş kapsamlı yardım sunuyoruz. Makul bir
çabayla üstesinden gelemeyeceğimiz büyük bir dış engel olmadıkça, gelecekteki tüm işletim sistemi sürümleri
desteklenecektir.

Sınırlı Destek
Genellikle Teknik Destek ve Geliştirme Desteği ile sınırlıdır. Bu, hata düzeltmeyle sınırlı olduğu için yeni işletim
sistemi sürümleri için destek yoktur.
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Kullanım Ömrü Sonu
Ürün yaşam döngüsünün bu aşamasında, sıfır destek veya yardım sunuyoruz ve modül güncellemeleri dahil olmak
üzere ürünün işlevselliğini hiçbir şekilde garanti etmiyoruz. Yapabileceğimiz en iyi şey, müşteriyi en son eşdeğer
ürüne yükseltmeleri için en uygun geçiş yoluna yönlendirmektir.

Örnek
Her ESET ürünü bir tabloyla temsil edilmektedir. Her büyük veya küçük ürün sürümü bir tablo satırıyla temsil edilir.
Ürün tabloları açıklamasına da bakın.
Sürüm

Orijinal Sürüm
Tarihi

En Son
Sürüm

En Son Sürüm
Tarihi

3.0

1 Ocak 2022

3.8.0

5 Nisan 2022

Tam destek

2

1 Ocak 2021

2.0.5.0

5 Nisan 2021

Sınırlı Destek

1

1 Ocak 2020

1.0.3.0

5 Nisan 2020

Geçerli Durum

Tam Destek

Sınırlı Destek

Bir sonraki ana
sürüme kadar

Bir sonraki anas
ürüme kadar + 1 yıl

Sona erdi (1 Ocak
2022)

Ocak 2023'e kadar

Kullanım Ömrü Sona erdi (1 Ocak
2021)
Sonu

Sona erdi (1 Ocak
2022)

ESET ürününüzün geçerli destek düzeyini gözden geçirmek için ESET ürünüm destekleniyor mu? bölümüne bakın.

Destek ilkeleri
Destek ilkeleri için, belirli ürün kategorileri ve ürünlerle aşağıdaki Destek İlkesi Kategorilerini takip ederiz:
Destek İlkesi
Kategorisi

Ürün Kategorisi
Endpoint Çözümleri
ESET Endpoint Antivirus, ESET Endpoint Security (masaüstü platformları)
Sunucu ürünleri
ESET File Security ya da ESET Server Security, ESET Mail Security, ESET Security for Sharepoint,
ESET Virtualization Security, ESET Anti‑Malware SDK
Konsollar: Şirket içi konsollar
ESET PROTECT, ESET Security Management Center, ESET Remote Administrator

A

B

Mobil ürünler
ESET Endpoint Security for Android
EDR
ESET Inspect (eskiESET Enterprise Inspector)

C

Şifreleme ve Çok Faktörlü Kimlik Doğrulaması
ESET Full Disk Encryption, ESET Endpoint Encryption, ESET Secure Authentication
Bulut çözümleri
ESET LiveGuard Advanced (eskiESET Dynamic Threat Defense), ESET MSP Administrator, ESET
Business Account, ESET PROTECT Cloud, ESET Cloud Office Security
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Destek İlkesi Kategorisi A
Şu ürün kategorileri için geçerlidir:

Endpoint Çözümleri
ESET Endpoint Antivirus, ESET Endpoint Security (masaüstü platformları)

Sunucu ürünleri
ESET File Security ya da ESET Server Security, ESET Mail Security, ESET Security for Sharepoint, ESET Virtualization
Security, ESET Anti-Malware SDK

En son ana sürümün en son versiyonuna ve önceki ana neslin en son versiyonuna(yeni bir ürün neslinin piyasaya
sürülmesinden sonraki yalnızca bir yıl için) Tam Destek verilir.
Sınırlı Destek, en son ana ürün sürümünün önceki versiyonları (yeni nesil çıktıktan sonra bir yıl daha) ve önceki
ürün neslinin en son versiyonu (bir yıllık Tam Destek sona erdikten sonra iki yıl daha) için mevcuttur.

Destek Düzeyleri Kapsamı

Tam
Destek

• Düzenli modül güncellemelerinin kullanılabilirliği
• Yeni işletim sistemleri ve işletim sistemlerinin yeni sürümleri için destek, yeni ürün sürümüyle
birlikte kullanılır (yeni ana sürüm versiyonu veya bir sonraki küçük sürüm; yalnızca en son ürün
nesli için geçerlidir)
• Güvenlik ve kararlılık güncellemeleri veya hizmet sürümleriyle giderilen onaylanmış sorunlar
ve güvenlik açıkları
• Teknik Destek kullanılabilir
• Bilgi Bankası ve Online Yardım kılavuzları günceldir.

Sınırlı
Destek

• Düzenli modül güncellemelerinin kullanılabilirliği
• İşletim sistemlerinin yeni sürümleriyle uyumluluk garanti edilemez
(Windows 10 için, Microsoft'tan altı ayda bir yapılan güncellemeleri işletim sisteminin yeni
sürümleri olarak kabul ediyoruz)
• Onaylanmış sistem kritik hataları ve kritik güvenlik açıkları, güvenlik ve kararlılık
güncellemeleri veya hizmet sürümleriyle giderilebilir
(Bir hatanın veya güvenlik açığının giderilip giderilmediği yalnızca ESET'in takdirindedir. ESET,
ticari olarak uygunsa bir çözüm sunacaktır.)
• Teknik Destek kullanılabilir
• Bilgi Bankası ve Online Yardım kılavuzları güncellemeleri yalnızca kritik sorunlar için garanti
altına alınmaktadır (ürünlerin temel işlevselliği ve güvenliğini önlemektedir)
• Ürün artık ESET sunucularından indirilemez
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Kullanım Ömrü Sonu

• Modül güncellemelerinin kullanılabilirliği garanti edilemez
• Modül güncellemeleri, programlanmış ürün sürümü sonlandırma tarihinden sonra
sağlanmaz
• Yeni işletim sistemleri desteği sağlanmayacaktır.
• Bu sürümler için teknik destek veya güvenlik ve kararlılık güncellemesi
bulunmamaktadır.
• Bilgi Bankası makaleleri ve Çevrimiçi yardım artık çevrimiçi olarak sunulmamaktadır

Destek İlkesi Kategorisi B
Şu ürün kategorileri için geçerlidir:

Şirket içi konsollar
ESET PROTECT, ESET Security Management Center, ESET Remote Administrator

Tam Destek, en son sürümün (ana sürüm) tüm bileşenleri için kullanılabilir. Yeni bir büyük sürüm yayınlandığında,
önceki sürüm Sınırlı Destek statüsüne girer.
Sınırlı Destek, daha yeni bir ürün sürümünün yayımından sonra iki yıl boyunca kullanılabilir.

Destek Düzeyleri Kapsamı

Tam Destek

Sınırlı
Destek

• Yeni ürün sürümleri; yeni işletim sistemleri, işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve mevcut
işletim sistemleri için yeni güncellemeler ile uyumluluk sağlar.
• Güvenlik ve kararlılık güncellemeleri veya hizmet sürümleriyle giderilen onaylanmış sorunlar
ve güvenlik açıkları
• Teknik Destek kullanılabilir
• Bilgi Bankası ve Online Yardım kılavuzları günceldir.
• İşletim sistemlerinin yeni sürümleriyle uyumluluk garanti edilemez*
• Teknik Destek kullanılabilir
• Bilgi Bankası ve Online Yardım kılavuzları güncellemeleri yalnızca kritik sorunlar için garanti
altına alınmaktadır (ürünlerin temel işlevselliği ve güvenliğini önlemektedir)
• Ürün artık ESET sunucularından indirilemez

Kullanım Ömrü Sonu

• Yeni işletim sistemleri desteği sağlanmayacaktır.
• Bu sürümler için teknik destek veya güvenlik ve kararlılık güncellemesi
bulunmamaktadır.
• Bilgi Bankası makaleleri ve Çevrimiçi yardım artık çevrimiçi olarak sunulmamaktadır

Destek İlkesi Kategorisi C
Şu ürün kategorileri için geçerlidir:
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Mobil ürünler
ESET Endpoint Security for Android

EDR
ESET Enterprise Inspector

Şifreleme ve Çok Faktörlü Kimlik Doğrulaması
ESET Full Disk Encryption, ESET Endpoint Encryption, ESET Secure Authentication

Bu kurallar geriye dönük olarak uygulanmayacak, ancak ileriye dönük olarak geçerli olacaktır.
Tam Destek yalnızca en son büyük versiyon/yayım için kullanılabilir.
Sınırlı Destek, daha yeni bir ürün sürümü yayınlandıktan sonra bir yıl süreyle daha düşük kapsamda sunulur.

Destek Düzeyleri Kapsamı

Tam Destek

Sınırlı Destek

• Hatalar ve bozuk işlevler en son sürümde her zaman düzeltilmiştir
• Yeni ürün sürümleri; yeni işletim sistemleri ve işletim sistemlerinin yeni sürümleriyle
uyumluluk sağlar
• Güvenlik ve kararlılık güncellemeleri veya hizmet sürümleriyle giderilen onaylanmış sorunlar
ve güvenlik açıkları
• Teknik Destek mevcuttur ve belgeler günceldir
• Geliştirme desteği yok (hata düzeltmesi yok)
• Gelecek ürün sürümlerinde hatalar ve güvenlik açıkları giderilecektir
• Teknik Destek bilinen sorunlar için kullanılabilir, belge güncellemeleri sınırlı olabilir
• Modül güncellemeleri kullanılabilir (varsa)

Kullanım Ömrü Sonu

• Bu sürümler için teknik destek veya güvenlik ve kararlılık güncellemesi
bulunmamaktadır.
• Bilgi Bankası makaleleri ve Çevrimiçi yardım artık çevrimiçi olarak sunulmamaktadır
• Ürün ESET sunucularından indirilemez

Destek İlkesi Kategorisi D
Şu ürün kategorileri için geçerlidir:

Bulut çözümleri
ESET PROTECT Cloud, ESET LiveGuard Advanced ( eski ESET Dynamic Threat Defense), ESET MSP Administrator,
ESET Business Account, ESET Cloud Office Security, ESET License Administrator
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Yeni bir ana sürüm genel kullanıma sunulduğunda Tam Destek sağlanır. Tam Destekte olduğu kabul edilir ve son
ana sürüm otomatik olarak son aşamaya geçer - Kullanım Ömrü Sonu.
Yeni bir ana sürüm genel kullanıma sunulduğunda Sınırlı Destek sağlanır. Herhangi bir nedenle önceki ana sürüm
sonlandırılmazsa, son ana sürüm otomatik olarak önceden tanımlanmış bir süre boyunca (genellikle bir yıl
boyunca) Tam Destekten Sınırlı Desteğe geçer. Önceden tanımlanmış sürenin ardından, önceki sürüm Kullanım
Ömrü Sonuna ulaşır.

Destek Düzeyleri Kapsamı

Tam Destek

Sınırlı Destek

• Bulut hizmeti sürekli olarak iyileştirilmiştir
• Onaylanan sorunlar ve güvenlik açıkları, Kararlılık ve Güvenlik Güncelleştirmeleri veya Hizmet
Sürümleri ile giderilebilir
• Yeni müşterilerin/kullanıcıların kaydı mümkündür
• Teknik Destek mevcuttur ve belgeler günceldir
• Bulut hizmeti etkin bir şekilde geliştirilmez
• İşlevler ve erişilebilirlik sınırlı olabilir
• Yeni müşterilerin/kullanıcıların kaydı sınırlı olabilir
• Teknik Destek sınırlıdır, hatalar göz önünde bulundurulmaktadır, dokümantasyon
güncellemeleri sınırlı olabilir

Kullanım Ömrü Sonu

• Bulut hizmeti iyileştirmeleri sonlandırıldı
• Erişim sınırlandırıldı veya sonlandırıldı
• Yeni müşterilerin/kullanıcıların kaydı kullanılamıyor
• Temel veya Teknik Destek yok, hata düzeltmesi yok
• Bilgi Bankası makaleleri ve Çevrimiçi yardım artık çevrimiçi olarak sunulmamaktadır

İşletim sistemi destek politikası ve ESET ürünleri
Kullanım Ömrü Sonu politikasının bir diğer önemli yönü, farklı platformlardaki çeşitli işletim sistemleriyle
uyumluluktur. Çoğu durumda, işletim sistemi satıcılarının resmi destek politikalarına uymaya çalıştık. Bazı
durumlarda, işletim sistemi sürüm ayırma sorunlarını göz önünde bulundurmamız ve kurala bir istisna vermemiz
gerekiyordu.

Microsoft ve Windows işletim sistemi
Windows 10 için, gelecekteki ana ürün sürümlerimizi, ürün çıkış tarihinden geriye doğru sayarak 30 aylık bir
süreye uyan tüm Windows 10 sürümleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Gelecekteki uyumlulukla ilgili
olarak, ürünlerimiz önceki bölümde tanımlandığı gibi Tam Destek'teyken Windows 10 uyumluluk güncellemelerini
alacaktır. Bölümün sonunda, bu ilkeyi uç nokta çözümlerimiz bağlamında gösteren bir tablo bulabilirsiniz. İlgili
destek tablosu aşağıdadır.
Windows 11 sürümü, Windows 10 için gelecekte kullanılan benzer bir sürüm kuralı olduğunu gösterir.
Windows'un eski sürümleri (8.1 ve altı) için, mevcut taahhütlere bağlıyız ancak kurala çeşitli istisnalar getirildi.
Aşağıdaki tablo, mevcut ürünlerle uyumluluk matrisini açık bir şekilde açıklamaktadır.
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Microsoft işletim sistemi Desteğine Genel Bakış
Windows İstemcisi
İşletim sistemi

İşletim sistemi desteğinin en erken bitiş tarihi*

Uyumlu ESET sunucu ürünü
sürümü**

2022 Mart
Windows XP / Vista SHA-1 sertifikasının son kullanma tarihine bağlı olarak sınırlı
modül güncellemeleri kullanılabilirliği

yalnızca 6.5

Aralık 2022
Windows 7
SHA-1 sertifikasının son kullanma tarihine bağlı olarak sınırlı
SHA-2 uyumlu değil
modül güncellemeleri kullanılabilirliği

yalnızca 6.5

Windows 7
SHA-2 uyumlu

Aralık 2022

9.x, 8.x, 7.x, 6.5

Windows 8.1

Aralık 2022

9.x, 8.x, 7.x, 6.5

Windows 10

Aşağıya bakın

9.x, 8.x, 7.x, 6.5

Windows 11

Aşağıya bakın

9.x***

* Dahili tahminlere ve genişletilmiş destek taahhütlerine dayalı olarak belirli işletim sistemi için Tahmini Kullanım
Ömrü Sonu (EOL)
** Mevcut bilgiye ve desteklenen ürün yapılarına dayalı varsayım; öngörülemeyen teknik engelleyiciler nedeniyle
ürün versiyonunda olası değişiklik.
Sürüm 8.1 ve aşağısı Windows 11 için resmi olarak desteklenmiyor. Çalışıyor olabilir, ancak garanti edilemez.

Windows Server
İşletim sistemi
Windows Server 2003

İşletim sistemi desteğinin en erken bitiş tarihi*

Uyumlu ESET sunucu
ürünü sürümü**

Aralık 2022
SHA-1 sertifikasının son kullanma tarihine bağlı olarak 6.5
sınırlı modül güncellemeleri kullanılabilirliği

Aralık 2022
Windows Server 2008 / 2008 R2
SHA-1 sertifikasının son kullanma tarihine bağlı olarak 6.5
SHA-2 uyumlu değil
sınırlı modül güncellemeleri kullanılabilirliği
Windows Server 2008 / 2008 R2
Aralık 2022
SHA-2 uyumlu

8.x, 7.x, 6.5

Windows Server 2012

Aralık 2022

8.x, 7.x, 6.5

Windows Server 2016

Ocak 2027

8.x, 7.x, 6.5

Windows Server 2019

Ocak 2029

8.x, 7.x, 6.5

* Dahili tahminlere ve genişletilmiş destek taahhütlerine dayalı olarak belirli işletim sistemi için Tahmini Kullanım
Ömrü Sonu (EOL)
** Mevcut bilgiye ve desteklenen ürün yapılarına dayalı varsayım; öngörülemeyen teknik engelleyiciler nedeniyle
ürün versiyonunda olası değişiklik.
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Windows 10 Destek Grafiği
Endpoint Versiyon

9.x

8.x

7.3

Sürüm tarihi

30 Kasım 2021

Aralık 9, 2020

16 Ağustos 2018

30 ay

30 ay

Tam Destekteyken
(Bu ürün sürümü ardılı
tarafından eski sürüme
devredinceye kadar
geçerlidir)

Şu anda Sınırlı
Destekte
(Çalışıyor olabilir,
ancak garanti
edilemez)

Geriye Dönük Uyumluluk* 30 ay
Tam Destekteyken
(Bu ürün sürümü ardılı
tarafından eski sürüme
devredinceye kadar
geçerlidir)

İleri Uyumluluk**

1507
1511
1607

✔

1703

✔

1709

✔

1803

✔

✔

1809

✔

✔

1903

✔

✔

✔

1909

✔

✔

✔

2004 (19041)

✔

✔

✔

H2 /20 (19042)

✔

✔

✔

H1 /21 (19043)

✔

✔

✔

H2 /21 (19044)

✔

✔

✔

* Geriye Dönük Uyumluluk - Bir ESET ürün sürümü yayınlandığında; ESET, belirli bir süre içinde piyasaya sürülen
önceki işletim sistemi sürümlerinin geçmişteki uyumluluğunu garanti eder. Örneğin, Aralık 2020'de yayınlanan
Endpoint Version 8.x, 30 ay öncesine kadar (Haziran 2018) veya Windows 10 sürüm 1803'ten bu yana yayınlanan
Windows 10 sürümleriyle uyumludur.
** İlerideki Uyumluluk - ESET, gelecek işletim sistemi sürümlerinin en son ESET ürün sürümleriyle uyumluluğu
garantiler. Örneğin Endpoint Sürüm 7.3, Windows 10 H2 / 2020 sürümüyle uyumludur.

Windows 11 Destek Grafiği
Endpoint Versiyon

9.x

Sürüm tarihi

30 Kasım 2021

Geriye Dönük Uyumluluk 36 ay
İleri Uyumluluk

Tam Destekteyken
(Bu ürün sürümü ardılı tarafından eski sürüme devredinceye kadar geçerlidir)

H2 /21 (22000)

✔

Apple ve macOS işletim sistemi
Ürün sürümü
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7.x

6.11

6.10

Ürün sürümü

7.x

6.11

6.10

Sürüm tarihi

Q1 2022 (tahmini)

6 Ekim 2021

20 Nisan 2021

Tam Destekteyken
(Bu ürün sürümü ardılı
İlerideki Uyumluluk**
tarafından eski sürüme
devredinceye kadar geçerlidir)

Tam Destekteyken
(Bu ürün sürümü ardılı
tarafından eski sürüme
devredinceye kadar geçerlidir)

Şu anda Sınırlı
Destekte
(Çalışıyor olabilir,
ancak garanti
edilemez)

Sierra

✔

✔

High Sierra

✔

✔

Mojave

✔

✔

Catalina

✔

✔

✔

Big Sur

✔

✔

✔

Monterey 12

✔

✔

X

** İlerideki Uyumluluk - ESET, gelecek işletim sistemi sürümlerinin en son ESET ürün sürümleriyle uyumluluğu
garantiler.

Google ve Android işletim sistemi
Çeşitli nedenlerle, Android işletim sisteminin kullanımı çok parçalıdır. Sonuç olarak, işletim sistemi destek
politikamız, mevcut ve potansiyel müşteri tabanımızın önemli bir bölümünü dışlamamak için iyi niyetli olmalıdır.
Bu, parçalanma ile piyasa durumunun iyileşmesi durumunda gelecekte değişebilir. Android çözümünün mevcut
ana sürümümüzün, daha yeni bir ana ürün sürümü onun yerine geçene kadar gelecekteki Android işletim sistemi
sürümleriyle uyumluluğu güvence altına alan bir Hizmet Sürümü alması garanti edilmektedir.
Ürün sürümü

4.x

3.x

2.x

Sürüm tarihi

Q3 2022 (tahmini) Q4 2021 (tahmini) 25 Şubat 2015

İlerideki Uyumluluk** Tam Destekteyken Tam Destekteyken Tam Destekteyken
Android Lollipop

✔

✔

Android Marshmallow

✔

✔

Android Nougat

✔

✔

✔

Android Oreo

✔

✔

✔

Android Pie

✔

✔

✔

Android 10

✔

✔

✔

Android 11

✔

✔

✔

Android 12

✔

✔

✔

** İlerideki Uyumluluk - ESET, gelecek işletim sistemi sürümlerinin en son ESET ürün sürümleriyle uyumluluğu
garantiler.

Linux işletim sistemleri
Linux bölümleme ve birçok farklı dağıtımdan etkilenen bir işletim sistemidir. Desteklenen her dağıtım için (mevcut
dağıtım sürümü ve bir önceki sürüm) toplam iki işletim sistemi sürümünü desteklemeyi hedefliyoruz. Yeni bir
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işletim sistemi sürümü yayınlandığında, uyumluluk matrisimizin en eski destek sistemi sürümünün yerine bu
sürüm kullanılır.
ESET, Sistem gereksinimleri yardım sayfasında belirtilenlere bağlı olarak yalnızca seçili dağıtımlar için desteği
garanti eder.

ESET ürünüm destekleniyor mu?
Ürününüz için geçerli destek düzeyini gözden geçirmek için aşağıda uygun ürün adını tıklayın.

Ürün tabloları açıklaması
Tablo sütunları açıklaması:
Sütun

Açıklama

Sürüm

Belirli bir ESET ürününün ana sürümü.

Orijinal Sürüm Tarihi

ESET ürününün belirli bir büyük sürümünün genel olarak kullanıma başlangıç tarihi
veya önemli sürümün tarihi.

En son yapı

Belirli bir ESET ürününün en yeni yapı numarası.

En Son Yapı Sürüm Tarihi En yeni derleme sürümünün tarihi veya bir ESET ürününün en yeni sürümünün genel
kullanıma sunulduğu tarih.
Geçerli Durum

Şu anda sağlanan destek düzeyi.

Tam Destek

Tam Destek düzeyinin geçerli durumu.

Sınırlı Destek

Sınırlı destek düzeyiyle ilgili ayrıntılar.
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