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A vál to zó ví rus tren dek mi att a szak em -
be rek egy re fon to sabb nak tart ják a vég -
pont ok ra te le pí tett ví rus vé del met, hi szen
az internet bön gé szé se köz ben ér ke ző
kár té kony kó dok el len csak itt le het ha té -
ko nyan vé de kez ni. Eh hez szük sé ges,
hogy a ví rus ir tó ne las sít sa le az asz ta li
szá mí tó gé pek mű kö dé sét, ez zel za va ro -
kat okoz va a min den na pi mun ká ban.

„A be ve ze tés óta a NOD32-t aján lom min den ki nek.
Egy részt azért, mert ked ve ző áron be sze rez he tő, 
és ki csi az erő for rás igé nye, más részt ta pasz ta la ta ink
sze rint meg fe le lő vé del met nyújt a ví ru sok és a kém -
prog ra mok el len.”

Ujvári Jó zsef Ta más, KÉSZ Kft., rend szer üze mel te tés-ve ze tő



A KÉSZ Kö zép-Eu ró pai Épí tő és Sze re lő Kft. Ma gyar ország
egyik meg ha tá ro zó épí tő ipa ri vál lal ko zá sa, a kö zép-
eu ró pai tér ség je len tős sze rep lő je. A ma gyar tu laj do nú,
2005-ben 35 mil li árd fo rin tos for gal mat el érő vál la lat 
te vé keny sé gét szá mos ha zai és nem zet kö zi díj fém jel zi. 
A cég ve ze tés ma gas mi nő sé gi el vá rá sai az in for ma ti ká val
szem ben tá masz tott kö ve tel mény rendszer ben is meg -
mutat koz nak, így ami kor prob lé mák me rül tek fel a ko ráb bi
antivírusprogrammal kap cso lat ban, új meg ol dás be ve ze té -
se mel lett dön töt tek.

A KÉSZ Kft. mun ka tár sai nem érez ték biz ton ság ban szá mí tó -
gé pe i ket, s így a raj tuk tá rolt do ku men tu mo kat sem, mi vel az
ak ko ri ban hasz nált antivírus-megoldás több hi á nyos sá got
mu ta tott. „A leg bos  szan tóbb ezek kö zül az volt, hogy a prog ram
egy-egy ví rus kitö rést kö ve tő en oly kor igen las san fris sült, így egy év
alatt két szer is elő for dult, hogy ví rust en ge dett át. Azt még csak -
csak el fo gad tuk, hogy nincs he u risz ti kus, va gyis az is me ret len kór -
oko zó kat fel is me rő proaktív vé del me, de az, hogy a ví rus adat bá zis
fris sí té se ilyen las sú le gyen, már el fo gad ha tat lan volt szá munk ra” –
is mer te ti a vál tás fő okát Ujvári Jó zsef Ta más, a KÉSZ Kft. 
in for ma ti kai ve ze tő je, aki a rit kán át en ge dett ví ru sok mel lett
egy re gyak rab ban ta lál ta szem be ma gát a vál la la ti szá mí tó gé -
pe ken bur ján zó kém prog ra mok di lem má já val is. A szak em be -
rek ezért a ki vá lasz tás so rán olyan meg ol dást ke res tek, amely
mind ezen prob lé mák ra meg ol dást kí nált.

Teszt a lel ke minden nek
A prog ram ki vá lasz tás ánál a cég mun ka tár sai több fó ru mot is
igény be vet tek: el ső sor ban az interneten fel lel he tő szak lap ok -
ra, va la mint a ha zai in for ma ti ku so kat tö mö rí tő TechNetKlub
le ve le ző lis tá i ra tá masz kod tak. A szak saj tó ban ép pen ab ban
az idő ben mu tat tak be egy ter he lé ses tesz tet a kü lön bö ző 
ví rus ir tók ról, ame lyen egy ér tel mű en a NOD32 antivírus -
program tel je sí tett a leg job ban. Mi vel az ESET ví rus vé del mi

meg ol dá sá nak ki ma gas ló ered mé nye it ezek a for rá sok vis  sza -
iga zol ták, a KÉSZ Kft. szak em be rei úgy dön töt tek, hogy 
ma guk is ki pró bál ják a ter mé ket.

„Sok más cég hez ha son ló an mi is lét re hoz tunk egy há rom gép ből ál ló
teszt la bort, ahol ki pró bál tuk a prog ram jel lem ző it. Az egyik re te le pí -
tet tünk egy »disztribúciós szervert«, a má sik ket tőt pe dig kli ens ként
hasz nál tuk” – is mer tet te a fo lya ma tot Ujvári Jó zsef Ta más. 
Eb ben a teszt kör nye zet ben az in for ma ti ku sok ki pró bál hat ták
az ad mi niszt rá ci ós kon zolt, a tá vo li te le pí tést, a fris sí tést, 
a mo ni to ro zást, va la mint a jo go sult ság ke ze lé sét is. „Mi vel 
a tesz tek ered mé nyé vel elé ge det tek vol tunk, és az árat is meg fe le lő -
nek ta lál tuk, úgy dön töt tünk, hogy a NOD32-t vá laszt juk” – tet te
hoz zá Tóth At ti la, a KÉSZ Kft. in for ma ti ku sa.

„Nem kell hoz zá atom erőmű
A vál to zó ví rus tren dek mi att a szak em be rek egy re fon to sabb -
nak tart ják a vég pont ok ra te le pí tett ví rus vé del met, hi szen az
internet bön gé szé se köz ben ér ke ző kár té kony kó dok el len
csak itt le het ha té ko nyan vé de kez ni. Eh hez szük sé ges, hogy 
a ví rus ir tó ne las sít sa le az asz ta li szá mí tó gé pek mű kö dé sét,
ez zel za va ro kat okoz va a min den na pi mun ká ban. „Fon tos volt,
hogy a füg get len tesz tek ered mé nye alap ján a NOD32 igény li a leg -
kisebb erő for rást. És va ló ban: sa ját teszt je ink is meg erő sí tet ték,
hogy nem kell hoz zá atomerőmű”– mu ta tott rá Tóth At ti la in for -
ma ti kus a vá lasz tás egyik fon tos szem pont já ra. A tá vo li ad -
miniszt rá ci ós ké pes sé ge ket is vizs gá ló teszt után a szak em be -
rek nek már csak egy ne héz sé gen kel lett úr rá len ni ük: egy idő -
ben kel lett a ré gi prog ra mot el tá vo lí ta ni uk és az új szoft vert
te le pí te ni ük, még pe dig úgy, hogy a két mű ve let ne za var ja
egy mást. „Mind ezt si ke rült a NOD32 be épí tett funk ci ó i val meg ol -
da nunk, nem volt szük sé günk kü lön prog ram ra. Rá adá sul az egész
fo lya mat – rész ben a ter mé ket for gal ma zó Sicontact Kft. fel ké szült
szak embe re i nek kö szön he tő en – igen gör dü lé ke nyen ment” – em lék -
szik vis  sza Tóth At ti la.

Elé ge dett fel hasz ná lók, fel lé leg ző in for ma ti ku sok
A NOD32 be ve ze té se után a fel hasz ná lók is ér zé kel ték, hogy
gyor sabb lett a szá mí tó gé pük. Kü lö nö sen igaz volt ez azok ra 
a mun ka tár sak ra, akik nek a PC-jén már ott ta nyáz tak a kü lön -
bö ző kém prog ra mok. Az új antivírusszoftver szű rő jén ugyan is
olyan kór oko zók és kár té kony kó dok akad tak és akad nak
fenn, ame lye ket a ko ráb bi prog ram át en ge dett. „Rend szer -
gazdá ink nak is kön  nyebb lett az éle te, hi szen a NOD32 ér te sí tést
küld, ha bár me lyik gé pen gya nús je let ész lel. Ne künk így csak az
adott gé pet kell tü ze te sen át vizs gál nunk” – mond ta el Ujvári 
Jó zsef Ta más. Egy in for ma ti kus szak em ber sok szor ta lál ko zik
az zal a kér dés sel, hogy mi lyen antivírusszoftvert ér de mes 
vá sá rol ni – akár ott ho ni, akár vál la la ti szin tű hasz ná lat ra. Az
in for ma ti kai ve ze tő így fo gal maz: „A be ve ze tés óta a NOD32-t
aján lom min den ki nek. Egy részt azért, mert ked ve ző áron be szerez he -
tő, és ki csi az erő for rás igé nye, más részt ta pasz ta la ta ink sze rint meg -
fe le lő vé del met nyújt a ví ru sok és a kém prog ra mok el len.”
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