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A Corvinus Egye tem szá má ra fon tos,
hogy a ví rus ir tó mi nél ke ve sebb erő -
for rást hasz nál jon, mi vel az in téz mény
na gyon he te ro gén gép park kal ren del -
ke zik, amely ben szá mos ki sebb tel je -
sít mé nyű PC is ta lál ha tó. A NOD32
eze ken a gé pe ken is tö ké le te sen mű -
kö dik, és az elő ző leg hasz nált ví rus ir -
tó nál sok kal ke vés bé ter he li le őket. 

„Mióta a NOD32-t használjuk, gyakorlatilag nem

voltak problémáink. A lassabb gépeknél nagyon

jól érezhető, hogy ez a vírusirtó sokkal kevesebb

erőforrást igényel.”

Nagy István, a Budapesti Corvinus Egyetem 

PC-támogatási osztályának csoportvezetője



A Bu da pes ti Corvinus Egye tem 2003-ban egye sült 
a Ker té sze ti és Élel mi szer ipa ri Egye tem mel. Az in téz mény -
ben je len leg 7 ka ron éven te több mint 17 ezer di ák kép zé se
fo lyik. A Corvinus Egye tem fő te vé keny sé gé nek a ku ta tá si
és ok ta tá si mun ká ban meg va ló su ló ér ték te rem tést és 
ér ték át adást te kin ti. Fa lai kö zül év ről év re szá mos köz éle ti
sze mé lyi ség, dön tés ho zó, ér tel mi sé gi ke rül ki.

A Corvinus Egye tem szá mí tó gé pe it több ezer di ák, va la mint az
egye te men ta ní tó több mint 800 ok ta tó hasz nál ja nap mint
nap. Az ak tív és vál to za tos gép hasz ná lat – az ok ta tá si és 
ku ta tá si te vé keny ség mel lett jel lem ző a rend sze res internete -
zés is –, va la mint a he te ro gén gép park ki hí vá sok elé ál lít ja az
in téz mény in for ma ti ku sa it, akik szá má ra a meg fe le lő ví rus -
véde lem ki épí té se az egyik kulcs ah hoz, hogy a fel hasz ná lók
szá má ra meg fe le lő szol gál ta tást tud ja nak nyúj ta ni. Az egye -
tem ko ráb bi antivírusrendszere azon ban nem tu dott ma ra -
dék  ta la nul meg fe lel ni a kö ve tel mé nyek nek. „Elő for dult, hogy 
a fel hasz ná lók szá má ra a kü lön bö ző meg haj tók hoz hoz zá fé rést biz to -
sí tó al kal ma zás el in du lá sa kor a ko ráb bi ví rus ir tónk egy sze rű en új ra -
in dí tot ta a gé pet. A prob lé ma meg ol dá sá hoz pró bál tunk se gít sé get
kér ni, de a szup port egy sze rű en nem fog lal ko zott ve lünk” – em lé ke -
zett vis  sza a ne héz sé gek re Nagy Ist ván, a Corvinus Egye tem
PC-támogatási osztályának cso port ve ze tő je. A rend sze re sen
elő for du ló prob lé mák mi att az egye tem szak em be rei vé gül 
a ko ráb bi antivírusrendszer le cse ré lé se mel lett dön töt tek.

Min dig 100 szá za lé kon
Az új ví rus ir tó ki vá lasz tá sa so rán a szak em be rek az in téz mény
spe ci á lis igé nye i nek – he te ro gén gép park, több fé le ope rá ci ós
rend szer hasz ná la ta, szét szórt épü le tek – meg fe le lő en szá mos
szem pon tot vet tek fi gye lem be, és a dön tés előtt 3-4 antivírus-
rendszert tesz tel tek. „Szá munk ra na gyon fon tos, hogy a ví rus ir tó
mi nél ke ve sebb erő for rást hasz nál jon, hi szen egy ál ta lán nem ho mo -
gén a gép par kunk, sok Pentium III-as, 800 me ga hert zes, gyen ge 
ké pes sé gű gé pünk van. Ezek tel je sít mé nyén érez he tő, hogy mi lyen 

ví rus ke re ső fut raj tuk, és men  nyi erő for rást hasz nál fel a ka pa ci tá suk -
ból. Ezen kí vül fon tos volt, hogy a le en dő ví rus ir tó tel je sen táv-
menedzselhető le gyen, és mi nél ha té ko nyab ban, meg bíz ha tó an mű -
köd jön” – is mer tet te a ki vá lasz tás főbb szem pont ja it a szak em -
ber. „A teszt üzem so rán a NOD32 ki emel ke dő en tel je sí tett, s a ki sebb
tel je sít mé nyű gé pe ken is tö ké le te sen mű kö dött, sok kal ke vés bé ter -
hel te le azo kat. Sa ját teszt ered mé nye ink mel lett a NOD32 mel lett
szólt az is, hogy a Virus Bul le tin füg get len teszt je in min dig 
100 szá za lé kot tel je sít” – tet te hoz zá Nagy Ist ván, aki ki emel te,
hogy a köz pon ti me nedzs ment funk ci ók tesz te lé sé hez 
a NOD32 antivírusrendszert for gal ma zó Sicontact Kft. pró ba -
licen ce ket biz to sí tott.

Érez he tő en gyor sabb
Az egye tem vé gül 2500 li cen cet vá sá rolt, és ed dig 2000 gép re –
köz tük Win dows ala pú szer ve rek re és kli ens gépek re – ke rült
fel a szoft ver. Az új ví rus ir tó te le pí té se két fé le kép pen tör tént.
„Az ok ta tói, va la mint az új gé pek re egyen ként tet tük fel a NOD32-t.
Er re azért volt szük ség, mert a ko ráb bi antivírusrendszert nem le he -
tett köz pon ti lag el tá vo lí ta ni. A gép park több mint fe lét ki te vő új be -
szer zé sű és géptermekbeli szá mí tó gé pek ese té ben vi szont köz pon ti -
lag, egy imidzsfájl alap ján te le pí tet tük az antivírust. A NOD32-t így
is gond nél kül fel le he tett rak ni, és ez je len tős energia megtakarítást
je len tett szá munk ra” – is mer tet te a be ve ze tés kö rül mé nye it az
egye tem szak em be re. A ha té kony sá got jól mu tat ja, hogy 
a NOD32 a te le pí tés után azon nal jel zett olyan ví ru so kat, 
ame lye ket a ko ráb bi szoft ver nem de tek tált.

Mind emel lett az egye tem szak em be rei a NOD32 antivírus-
rendszer fris sí té sét is köz pon ti lag ol dot ták meg. Ez nagy 
kön  nyebb sé get je lent a rend szer gaz dák szá má ra, hi szen 
a Corvinus Egye tem pes ti épü le tei mel lett Bu dán ta lál ha tó az
Ál lam igaz ga tá si és Ker té sze ti Kar, így há rom campus in for -
mati kai rend sze re i ért is ők fe lel nek. „2007 ta va sza óta, mi ó ta 
a NOD32-t hasz nál juk, gya kor la ti lag nem vol tak prob lé má ink. A las -
sabb gé pek nél na gyon jól érez he tő, hogy sok kal ke ve sebb erő for rást
igé nyel, így gya kor la ti lag a fel hasz ná lók nem is ér zé kel nek sem mit 
a hát tér ben fu tó antivírusból. Emel lett a mi mun kán kat is meg -
könnyí ti: a ko ráb ban hasz nált szoft ver nél sok kal egy sze rűb ben ke zel -
he tő, rá adá sul ke ve sebb időt kell for dí ta nunk a ví rus ir tás sal kap cso -
la tos fel ada tok ra” – emel te ki Nagy Ist ván.

Az üze mel te tés so rán fel me rü lő kér dé sek ben a Sicontact Kft.
mun ka tár sai nyúj ta nak se gít sé get. „Már a be ve ze tés kor is min -
den le het sé ges tá mo ga tást meg kap tunk, és az óta is bár mi lyen kér dés
me rül fel, azt a szup port na gyon rö vid időn be lül és na gyon kész sé ge -
sen meg vá la szol ja” – tet te hoz zá a szak em ber.

A teszt üzem so rán a NOD32 ki emel ke dő en tel je sí tett, 
s a ki sebb tel je sít mé nyű gé pe ken is tö ké le te sen 
mű kö dött, sok kal ke vés bé ter hel te le azo kat.
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