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A GSK Com pu ter há ló za tát 
2006 nya rán ko moly ví rus tá ma dás 
ér te. A rend szer be be tö rő kór oko zót
az ak kor hasz nált ví rus ir tó nem is mer -
te fel, és nem tud ta meg ál lí ta ni, ezért
a vál la lat szak em be rei új meg ol dást
ke res tek.

„A pusztán vírusdefiníciós adatbázis alapján,

heurisztika nélkül működő vírusirtók ma már nem

korszerűek.”

Halász Attila, 

a GSK Computer Kft. informatikai menedzsere



A GSK Com pu ter Kft. a táv köny ve lés, a kont roll ing és a hi tel -
kár tyás fi ze té sek fel dol go zá sa mel lett re pü lő je gyek szá mí tó -
gé pes rög zí té sé vel és rend sze re zé sé vel, va la mint a jegy -
eladá sok el len őr zé sé vel fog lal ko zik. A vál lal ko zás fő szak mai
part ne re 1998 óta az olasz Alitalia lé gi tár sa ság. A je len leg 
115 főt al kal ma zó vál lal ko zás szak em be rei egy ko moly ví rus -
fer tő zés után dön töt tek úgy, hogy a ko ráb ban hasz nált
antivírusrendszer he lyett meg bíz ha tób bat ke res nek.

A GSK Com pu ter mint egy 130, ho mo gén ope rá ci ós rend szer rel
ren del ke ző kli ens gép ből, Win dows 2003-, Exchange-, va la mint
Linux-szerverekből fel épü lő há ló za tát 2006 nya rán ko moly 
ví rus tá ma dás ér te. A rend szer be be tö rő kór oko zót az ak kor
hasz nált – egyéb ként jó ne vű – ví rus ir tó nem is mer te fel, és
nem tud ta meg ál lí ta ni. „A ví rus meg tá mad ta a szer ve rün ket, és 
a meg osz tá so kon ke resz tül to vább ter jedt az egész rend szer re” – em -
lék ezett vissza Ha lász At ti la, a GSK Com pu ter Kft. in for ma ti kai
me ne dzse re. A kór oko zó – 115 ki lo bájt nyi plusz kód hoz zá adá sá -
val – majd nem min den vég re hajt ha tó fájlt hasz nál ha tat lan ná
tett a meg fer tő zött szá mí tó gé pe ken. „A tá ma dás kö vet kez té ben
más fél nap ra le állt az egyik szer ve rünk, ame lyen egyéb ként ké nyes
ada to kat is tá rol tunk” – mond ta el a szak em ber. Az elő re lá tó szak -
em be rek ál tal kon fi gu rált fo lya ma tos biz ton sá gi men té sek nek
kö szön he tő en sze ren csé re ko mo lyabb kár nem tör tént, így az
adat bá zis ok sem sé rül tek meg.

Pró ba ver zió után éles ben is NOD32
A GSK in for ma ti kai szak em be rei a be kö vet ke zett fer tő zést több
gyár tó antivírusszoftverének pró ba ver zi ó já val kí sé rel ték meg
ha tás ta la ní ta ni. „Két-há rom jó ne vű ter mé ket töl töt tünk le, ame lyek
kö zött ott volt a füg get len ví rus  labo ra tó ri u mok teszt je in fo lya ma to san
jól sze re pe lő NOD32 is” – mond ta el Ha lász At ti la.
A le töl tött szoft ve rek kö zül vé gül pont ez volt ké pes ki segí te ni 
a cé get a baj ból. „A pró ba ver zi ó kat a szer ve rünk re töl töt tük le, mert
úgy gon dol tuk, hogy a fer tő zés góc pont já ban kezd jük el ir ta ni a ví rust.
Ám egye dül a NOD32 re giszt rál ta, hogy ezek az ál lo má nyok ma ni pu -
lál va let tek” – is mer tet te ta pasz ta la ta it a szak em ber.
Így a NOD32 se gít sé gé vel si ke rült el há rí ta ni a fer tő zést, a tá vo li
el éré sen ala pu ló prog ram fut ta tá sok hely re ál lí tá sa azon ban
plusz mun kát és -időt igé nyelt, ami fel hív ta az in for ma ti kai me -

nedzs ment fi gyel mét ar ra, hogy a he u risz ti kus vé del met is biz to -
sí tó, az új, is me ret len kór oko zók több sé gét fel is mer ni ké pes
antivírus-megoldás sok kal jobb vé del mi tel je sít ményt nyújt, mint
ko ráb bi antivírusrendszerük. Ezért a GSK a har minc na pos pró ba -
idő után fel vet te a kap cso la tot a ví rus ir tót for gal ma zó Sicontact
Kft. szak em be re i vel, és ár aján la tot kért egy Win dows- és Linux-
környezetben egy aránt mű kö dő li cenc konst ruk ci ó ra. „Vé gül a
száz har minc gép NOD32-telepítését há zon be lül, tá vo li ad mi niszt rá ci ó -
val pár nap alatt meg tud tuk ol da ni” – mond ta el a me ne dzser.

„Old juk meg ma gunk a prob lé mát!”
A NOD32 egyik elő nye, hogy a ví rus ir tó au to ma ti ku san – akár
na pon ta több ször – fris sí ti ön ma gát, ami kor szük sé ges. „A ko -
ráb bi antivírusrendszerben er re egy bi zo nyos idő in ter val lum volt meg -
ha tá roz va, egyéb ese tek ben az in for ma ti ku sa ink nak kü lön kel lett 
ak cep tál ni uk, majd a rend szer be in teg rál ni uk a fris sí té se ket” – em lé -
ke zett Ha lász, és hoz zá tet te: „Az internet el ter je dé sé vel en nek au to -
ma ti ku san kell meg tör tén nie, s ez megint csak a NOD32 mel lett szól.”
A GSK rend sze rét az óta a NOD32 vé di, de a vál la lat há ló za tát
ko ráb ban meg tá ma dó ví rus né ha még ma is fel buk kan. A vis  sza  -
fer tő zé sek ab ból a vi lág mé re tű vál la la ti há ló zat ból ér kez nek,
amely re part ne rei mi att a cég csat la ko zik, azon ban a ko ráb bi
antivírusrendszerrel szem ben a NOD32 min dig meg fog ja a ví ru -
so kat. „Ér de kes, hogy a ko ráb bi ví rus ir tónk még most, hó na pok kal 
a fer tő zés után sem is me ri fel ezt a kór oko zót” – jegy ezte meg 
a szak em ber. Az in for ma ti kai me ne dzser sze rint azok ban az
ese tek ben, ami kor a vál la la ti rend sze rek kö zött át fe dé sek van -
nak, és egy cég nek más vál la la tok há ló za tá ban is dol goz nia kell,
kü lö nö sen fon tos a biz ton ság. „Nem vár ha tunk má sok ra, in kább
old juk meg ma gunk a prob lé mát, és al kal maz zunk mi olyan antivírus-
rendszert, amely meg ál lít ja a fer tő zést! Csak ez után ele mez ges sük, mi
is volt a baj!” – tet te hoz zá Ha lász At ti la.

He u risz ti kus ví rus vé de lem
Más antivírusgyártóktól el té rő en a NOD32 ese té ben az ügy fe lek
egy szol gál ta tást licencelnek. Így a fel hasz ná lók nem csu pán az
adat bá zis-fris sí té sek hez jut nak hoz zá, ha nem min dig a prog -
ram – az antivírusmotor – leg kor sze rűbb vál to za tát hasz nál hat -
ják. „Ez a vá sár lás so rán le he tő vé tet te szá munk ra, hogy hos  szabb táv -
ban gon dol kod junk. Azt tar tot tuk cél sze rű nek, hogy ha há rom év re
meg ve szünk egy szol gál ta tást, ak kor az fog lal jon ma gá ban min dent.
A NOD32 ese té ben ami kor prog ram fris sí tés van, azt mi is au to ma ti ku -
san meg kap juk” – eme lte ki a szak em ber. A GSK szá má ra emel lett
különösen fon tos, hogy a szoft ver ked ve ző áron nyújt „pon tos”,
„kor rekt” és „in for ma ti kus ba rát” szol gál ta tást. Továbbá a he u -
risz ti kus ke re sé sen ala pu ló szű rés nek kö szön he tő en olyan ví ru -
so kat is ész re vesz, ame lyek az adott pil la nat ban még egyet len
anti vírusszoftver ví rus de fi ní ci ós adat bá zi sá ban sin cse nek ben -
ne. „A pusz tán ví rus de fi ní ci ós adat bá zis alap ján, he u risz ti ka nél kül
mű kö dő ví rus ir tók ma már nem kor sze rű ek” – hang sú lyoz ta Ha lász
At ti la, aki más vál la la tok nak is azt ajánl ja, hogy kö rül te kin tő en
vá las  szák ki, mi lyen antivírus-megoldás al kal ma zá sa mel lett
dön te nek.
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