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A ré geb bi, ki sebb tel je sít mé nyű 
szá mí tó gépe ken vagy a Win dows 
ko ráb bi ver zi ó in a mai ví rus ir tók több -
sé ge nem vagy nem meg fe le lő en fut. 
A prob lé mát sok szor úgy mond erőből
old ják meg: egy sze rű en ki cse ré lik eze -
ket a rend sze re ket. A NOD32 azon ban
a ko ráb bi ope rá ci ós rend sze re ken is
fut, erő for rás igé nye pe dig igen ala -
csony, így a Pick szá má ra meg fe le lő
vá lasz tás nak bi zo nyult.

„A Pick gép park ja iga zán pró bá ra te szi a ví rus -

irtókat. Ami itt el fut, az bár hol el fut.”

Susányi Ist ván, a Pick in for ma ti kai osz tály ve ze tő je



A Pick Sze ged tör té ne te még 1869-re nyú lik vissza, ami kor
is Pick Már kot Sze ged ipar űző lajst ro má ba be je gyez ték. 
A vál la lat 138 éves ta pasz ta lat tal és szak tu dás sal a Pick
már ka név nem ze ti ér té ké nek és hungarikum jel le gé nek
meg őr zé sé re tö rek szik itt hon és kül föld ön egy aránt. 
2006-ban, a Dél hús Zrt.-vel tör té nő ös  sze ol va dá sa után 
a Délhús-Pick-csoport ha zánk pi ac ve ze tő élel mi szer ipa ri
cé gé vé vált.

A Dél hús Zrt.-vel meg va ló sult fú zió ve ze tett oda, hogy a vál la -
lat ko ráb bi desktopoldali antivírusrendszerének le cse ré lé se
mel lett dön tött. „A 2006-os egye sü lést kö ve tő en meg in dul tak az
in teg rá ci ós pro jek tek, s ez a ví rus ir tót, va la mint a töb bi vé del mi
szoft vert is érin tet te” – is mer te ti a be ve ze tés előz mé nye it
Susányi Ist ván, a PICK in for ma ti kai osz tály ve ze tő je. A vál la lat
szak em be rei ala po san meg vizs gál ták, hogy a füg get len tesz -
te ken me lyik antivírusrendszer mu tat ja a leg jobb tel je sít -
ményt, és ugyan ak kor ké pes ar ra, hogy he te ro gén hard ver -
kör nye zet ben fus son. Vé gül a NOD32 mel lett dön töt tek.

„A NOD32 szá mos előn  nyel jár. Szá munk ra az egyik leg fon to sabb
szem pont szoft ver kör nye ze tünk homogenizációja volt. Na gyon el té rő
ka pa ci tá sú gé pe ink van nak, ame lyek azon ban mind meg fe lel nek 
a ve lük kap cso la tos kö ve tel mé nyek nek. Így az üze mi te rü le ten lé vő
ré geb bi szá mí tó gé pe ket nem akar tuk ki cse rél ni, mert a szük sé ges 
al kal ma zás a ter mi nál szer ver hasz ná la tá val fut raj tuk” – mond ja
Susányi Ist ván.  „Tud tuk, hogy a kis tel je sít mé nyű szá mí tó gépek
prob lé má ját a leg több ví rus ir tó ese té ben ma nap ság úgy mond erő ből
old ják meg: egy sze rű en ki cse ré lik eze ket a gé pe ket, s úgy vé lik, ez zel
meg ol dott a prob lé ma. Mi azon ban nem sze ret tük vol na ezt az utat
jár ni. Az Eset Software-nek sze ren csé re si ke rült egy pi a ci rés re rá -

tapin ta nia az zal, hogy a NOD32 ala csony tel je sít mé nyű gé pe ken is
tö ké le te sen al kal maz ha tó. Nem tá maszt olyan igé nye ket, ame lye ket
egy öt év alatt ki fu tó gép struk tú rá val ne tud nánk tel je sí te ni.”

„A NOD32 funk ci o na li tá sá ban meg fe lel a ko ráb bi ví rus ir tónk nak, de
erő for rás igé nye jó val ki sebb. A ko ráb ban hasz nált antivírusszoftver
na gyon »ette a vasat«, a NOD32-vel vi szont fel gyor sult a hard ver” –
te szi hoz zá Csala Vil mos rend szer gaz da.

A NOD32 antivírusrendszer proaktív vé del met nyújt 
a ví ru sok, fér gek, tró ja i ak, rootkitek, kém prog ra mok
és egyéb di gi tá lis kár te vők el len. A Virus Bul le tin hi bát -
lan mű kö dést iga zo ló VB100% dí ját re kord szám ban 
be gyűj tő prog ra mot 2006-ban több mint 40 000 
ma gyar or szá gi ügy fél vá sá rol ta meg. Az IDC füg get len
fel mé ré se sze rint ez zel a NOD32 pi ac ve ze tő po zí ci ót
ért el ha zánk ban.

A vál la lat el ső sor ban Win dows 98 SE és Win dows XP ope rá ci -
ós rend sze ren al kal maz za a NOD32 antivírusrendszert, és 
a he lyi mun ka ál lo má sok mel lett a mo bil ál lo má sok vé del mét
is ez zel a szoft ver rel lát ja el.

A szak em be rek az antivírusrendszer te le pí té sét Novell ZEN
Works-al kal ma zás fel ügye let se gít sé gé vel vé gez ték el. Az
egyes kli en sek au to ma ti ku san fris sí tik ön ma gu kat az inter-
netről, ami egy ál ta lán nem ter he li le a vál la la ti há ló za tot, az
internethez nem kap cso ló dó gé pek ese té ben pe dig he lyi 
vírusadatbázis-tükörszerverrel old ják meg a fel ada tot.

„Szá mos dí jat nyert szoft ver ről van szó, ami ön ma gá ban is jel zi a jó
tel je sít ményt. Vi szont még en nél is fon to sabb nak tar tom, hogy so ha
nem hal lot tunk rossz hí re ket a NOD32-ről. Pe dig a gon dok ról szó ló
in for má ci ók gyor sab ban ter jed nek a szak em be rek kö zött, mint 
a kü lön fé le el is me ré sek hír adá sai” – vé li Susányi Ist ván. Ezért az
in for ma ti kai osz tály ve ze tő a NOD32-t más vál la la tok szá má ra
is ajánl ja: „A Pick gép park ja iga zán pró bá ra te szi a ví rus ir tó kat. Ami
itt el fut, az bár hol el fut. A NOD32 ná lunk ugyan olyan kíválóan fut 
a gyen gébb gé pe ken, mint az erő seb be ken. Sem mi gon dunk nincs az -
zal sem, hogy a gé pek egyik ré szén Win dows 98 – vagy eset leg még
ko ráb bi ope rá ci ós rend szer – fut, a má sik ré szén pe dig Win dows XP.
A me ne dzsel he tő ség ki vá ló an meg ol dott.”
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