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A NOD32 kitűnően teljesített a tesztek
során, de kiválasztásában fontos
szerepet játszott az is, hogy a szoftver
a Microsoft operációs rendszereinek
kiemelkedően sok verzióját támogat-
ja, ami egyébként is kedvező be -
szerzési ára mellett tovább csökken-
tette teljes birtoklási költségét.

„Egy szoftver esetében komoly fegyvertény, ha

elmondhatjuk róla: csendben, észrevétlenül és

megbízhatóan teszi a dolgát. És ez informatiku-

sok, valamint független auditorok véleménye,

nem pedig reklámszakembereké.” 

Varga József, 

a Debreceni Hús Rt. számítástechnikai osztályvezetője



A Deb re ce ni Hús Cso port hoz a Deb re ce ni Hús Rész vény -
társa ság és a Ka pu vá ri Hús Rt. mel lett a Csabahús Kft., 
il let ve a szol no ki Szole-Meat Kft. tar to zik. A mint egy 
36 mil li árd fo rin tos éves ár be vé tel lel ren del ke ző cso port te -
vé keny sé ge a ser tés vá gás tól a hú sok és hús ké szít mé nyek
gyár tá sá ig ter jed, me lyek ese té ben a ve ze tés fon tos nak
tart ja, hogy a ki szol gá lást, hát tér tá mo ga tást biz to sí tó in -
for ma ti kai rend szert kor sze rű ví rus vé de lem mel lás sák el.

Mi vel a Deb re ce ni Hús Cso port több társ vál la lat ból áll, 
ké zen fek vő, hogy a kom mu ni ká ció egy ré sze a vi lág há ló ra ke -
rül át. „Ami kor az ál lan dó internetkapcsolat meg je lent a cég nél, ne -
künk is ál doz ni kel lett a ví rus vé de lem re. A vál la lat ve ze té se a RAV
prog ram mel lett dön tött, azon ban ami kor a ví rus ir tó fo lya ma tos ter -
mék tá mo ga tá sa meg szűnt, vál ta nunk kel lett” – be szélt a kez de -
tek ről Var ga Jó zsef, a Deb re ce ni Hús Rt. szá mí tás tech ni kai
osz tály ve ze tő je.

Te kin tet tel ar ra, hogy há rom éve az antivírusprog ramok 
pi a cán már szé les kí ná lat ból le he tett vá lasz ta ni, a vál la lat
szak em be rei nyolc kü lön bö ző cég ví rus ir tó ter mé ke it és azok
ál ta lá nos jel lem ző it ál lí tot ták egy más mel lé. Az in for ma ti ku -
sok ez után egy ha gyo má nyos me tó dust kö vet tek: a tesz te lés -
re ka pott prog ra mo kat meg pró bál ták „meg tör ni”, va gyis 
mes ter sé ge sen meg fer tőz ni sa ját teszt há ló za tu kat. A pró ba
so rán vizs gál ták töb bek kö zött azt is, hogy a le ve le ző szer ver
mű kö dé sét ho gyan be fo lyá sol ják a tesz telt szoft ve rek – ho -
gyan és mi lyen ada to kat szűr nek meg, il let ve mi lyen mély re
ás nak le egy-egy be ér ke ző fájl ban. En nek ér de ké ben tö mö rí -
tett, több ször tö mö rí tett, il let ve tö mö rí tett és jel szó val is el -
lá tott ví ru sos fáj lo kat má sol tak a szá mí tó gé pek re, il let ve
küld tek a há ló zat ba kü lön bö ző mó do kon, pél dá ul e-mailben. 
A NOD32 nem hi bá zott a tesz te ken, min dig meg fe le lő biz ton -
ság gal mű kö dött, és a há ló za ti for gal mat sem las sí tot ta.

„A meg fe le lő antivírusprogram ki vá lasz tá sá nál szá mos té nye zőt vet -
tünk fi gye lem be. Az ár-ér ték arány mel lett vizs gál tuk, hogy az adott
prog ram men  nyi re ter he li le az egyes szá mí tó gé pe ket, il let ve a tel jes
in for ma ti kai há ló za tot. To váb bi fon tos szem pont volt, hogy a ví rus -
irtó több plat for mon is ké pes le gyen meg fe le lő en mű köd ni, te hát in -
teg rál ha tó le gyen a Linuxhoz és a Mic ro soft rend sze re i hez egy aránt” –
em lé ke zett vis  sza Nagy Zol tán in for ma ti kus. A szak em ber el -
mon dá sa sze rint azon kí vül, hogy a NOD32 ki tű nő en tel je sí tett
a tesz tek so rán, a szoft ver ki vá lasz tá sá ban az is fon tos sze re -
pet ját szott, hogy a NOD32 a Mic ro soft ope rá ci ós rend sze re i -
nek ki emel ke dő en sok ver zi ó ját tá mo gat ja. Mi vel a Deb re ce ni
Hús Cso port tu laj do ná ban lé vő szá mí tó gé pek egy ré szén még
a Win dows ko ráb bi ver zi ói fut nak, a NOD32 licencelésével 
a vál la lat el ke rül te ezek azon na li fris sí té sé nek kény sze rét, ami
a szoft ver egyéb ként is ked ve ző be szer zé si ára mel lett to vább
csök ken tet te a NOD32 tel jes bir tok lá si költ sé gét.

Je len leg a deb re ce ni gyár egy ség ben mint egy száz tíz szá mí tó -
gé pet hasz nál nak, és a ha gyo má nyos asz ta li PC-k mel lett az
ipa ri szá mí tó gé pek vé del mét is a NOD32 lát ja el. „Eze ket a spe -
ci á lis szá mí tó gé pe ket a ter me lő fo lya ma tok so rán szé les kö rű adat -
gyűj tés re, in for má ci ók tá ro lás ra és to váb bí tá sá ra hasz nál juk. Mi vel
több sé gü ket akár 24 órán át is üzem ben tart juk, az antivírus -
rendszerünktől is 7/24-es ren del ke zés re ál lást vá runk el” – je gyez te
meg Var ga Jó zsef. Az új antivírusprogram te le pí té se so rán 
a szak em be rek kü lön fi gyel met for dí tot tak ar ra, hogy a fel -
hasz ná lók ne ér zé kel jék az át ál lást. Így pél dá ul a mun ka tár sak
szá mí tó gé pe i nek kép er nyő in nem je len nek meg egye di hi ba -
üze ne tek, és nem za var ják az in for ma ti ká ban ke vés bé jár tas
mun ka tár sak min den na pi mun ká ját. Ehe lyett a NOD32 azon -
nal a rend szer gaz dák hoz to váb bít ja a prob lé má kat, ami el ső
hal lás ra akár kö vet he tet len nek is tűn het, de Nagy Zol tán 
rá mu ta tott az ún.  „csen des üzem mód” elő nyé re: „Mi vel min den
hi ba üze net ben meg ta lál ha tó az adott gép azo no sí tó ja – te hát az 
üze net fel adó ja –, min den prob lé ma nyo mon kö vet he tő vé vá lik. 
Mi vel jó ide je nem ke rült be ví rus a há ló za tunk ba, ez na pi szin ten
nem több há rom-négy üze net nél, ami nem je lent kü lö nö sebb meg -
terhe lést kol lé gá ink szá má ra.”

A Deb re ce ni Hús Rt. me nedzs ment jé ben és in for ma ti ku sa i ban
fel sem me rül, hogy le cse rél jék a NOD32-t. „Egy szoft ver ese té -
ben ko moly fegy ver tény, ha el mond hat juk ró la: csend ben, ész re vét le -
nül és meg bíz ha tó an te szi a dol gát. És ez in for ma ti ku sok, va la mint
füg get len auditorok vé le mé nye, nem pe dig rek lám szak em be re ké” –
tet te hoz zá Var ga Jó zsef.

Je len leg a deb re ce ni gyár egy ség ben mint egy száz tíz
szá mí tó gé pet hasz nál nak, és a ha gyo má nyos asz ta li
PC-k mel lett az ipa ri szá mí tó gé pek vé del mét is 
a NOD32 lát ja el.
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