
NOD32
a DDKTVF-nél

Több telephelyes védelem
Az esettanulmány készítésének időpontja: 2007. február

A Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi 
Fel ügye lő ség  ál tal ko ráb ban hasz nált
antivírusrendszer je len tő sen vis  sza -
fog ta a szer ve zet szá mí tó gépe i nek tel -
je sít mé nyét. A DDKTVF szak em be rei
ezért egy új, könnyen me ne dzsel he tő
és meg bíz ha tó vé del met nyúj tó
antivírus rendszert ke res tek.

„Fontos volt, hogy az új antivírusrendszer az alac-

sonyabb teljesítményű gépeken is fusson, úgy,

hogy ne terhelje túl azokat.”

Lieber Zoltán, a DDKTVF informatikai menedzsere



A Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lő ség fel ada tai kö zé tar to zik Ba ra nya, 
So mogy , Bács-Kis kun  és Tol na me gye egyes te le pü lé se in 
a le ve gő tisz ta ság nak, a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek 
mennyi sé gé nek, mi nő sé gé nek vé del me, a ter mé szet- és
táj vé de lem. A kö zel száz nyolc van al kal ma zot tal és négy
te lep hel  lyel mű kö dő DDKTVF szak em be rei kön  nyen 
me ne dzsel he tő, meg bíz ha tó antivírusrendszert ke res tek.

A Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fel ügye lő ség ál tal ko ráb ban hasz nált antivírus -
rendszer je len tő sen vis  sza fog ta a szer ve zet szá mí tó gé pe i nek
tel je sít mé nyét. „Cél ként tűz tük ki, hogy egy olyan új ví rus ir tót 
ta lál junk, amely a mi szá mí tó gé pes kör nye ze tünk ben is meg fe le lő en
mű kö dik. Mind az ope rá ci ós rend sze re ink, mind a gép par kunk fel épí -
té se be fo lyá sol ta vá lasz tá sun kat” – vá zol ta a vál tás hát te rét
Lieber Zol tán, a DDKTVF in for ma ti kai me ne dzse re. A fel ügye -
lő ség tu laj do ná ban négy Novell-, egy Win dows 2003-as és egy
Linux-levelezőszerver van. A kö zel két száz kli ens gép nagy 
ré szén Win dows XP, míg ki sebb há nya dán Win dows 98 fut.
„Szá mí tó gé pe ink egy ré sze há rom-négy éves nél idő sebb gép, te hát
fon tos volt, hogy a ví rus ke re ső eze ken a ki sebb tel je sít mé nyű 
gé pe ken is fus son, úgy, hogy ne ter hel je túl azo kat” – is mer tet te 
a tech ni kai hát te ret a szak em ber.

Zöld jel zés az új ví rus ir tó nak
Ami kor a fel ügye lő ség ve ze tő sé ge en ge délyt adott a be szer zé -
si el já rás ra, meg kez dőd he tett az új ví rus ir tó ki vá lasz tá sa. 

A szak em be rek nek le he tő sé gük volt a tel jes pi ac fel mé ré sé re,
így szá mos cég től kér tek ár aján la tot. „Az ár aján la to kat kül dő cé -
gek kö zött több olyan volt, amely nem tud ta a prob lé mán kat komp -
le xen ke zel ni, il let ve nem tel je sí tet te azo kat az el vá rá so kat, ame lye -
ket tá masz tot tunk” – mond ta el Iliásics Ba lázs in for ma ti kus.

A fel ügye let szak em be rei a füg get len vírusirtó tesztek – pél dá -
ul a Virus Bul le tin ma ga zin vizs gá la ta i nak – ered mé nyei alap -
ján úgy dön töt tek, hogy a NOD32-re ár aján la tot be nyúj tó
Sicontact Kft. mun ka tár sa i val ve szik fel a kap cso la tot. Kö zö -
sen ala kí tot tak ki egy teszt üze met, amely nek kö szön he tő en
min dent hely ben tud tak ki pró bál ni. „Ez na gyon hasz nos volt 
szá munk ra, mert vá sár lás nél kül lát hat tuk, hogy ke zel he tő ség, il let -
ve te le pít he tő ség szem pont já ból mi lyen a szoft ver. Így nem vet tünk
zsák ba macs kát” – tet te hoz zá Lieber Zol tán.

A NOD32 pe dig jól tel je sí tett az elő ze te s tesz te ken, és az ára
kü lö nö sen ked ve ző volt. „A NOD32 fe le an  nyi ba ke rült, mint a ver -
seny ben ma radt má sik ter mék. Mi vel mi hos  szabb táv ra ter vez tünk,
ez kü lö nö sen fon tos volt szá munk ra” – árul ta el a szak em ber.

Kön  nyen és egy sze rűen ke zel he tő
A DDKTVF szak em be rei sze rint a NOD32 nagy elő nye 
a könnyű ke zel he tő ség és az egy sze rű me nedzs ment. Az
együtt mű kö dés kez de tén az in for ma ti ku sok és a Sicontact
Kft. mun ka tár sai kö zö sen ala kí tot ták ki azt a telepítő -
csomagot, amely min den szük sé ges ada tot és ál lo mányt tar -
tal ma z. „Ez je len tős kön  nyebb sé get je lent a ko ráb bi ví rus ir tó hoz 
ké pest, hi szen a ki ala kí tott telepítőcsomag tar tal maz min den 
kon fi gu rá ci ót, így az egyes gé pek kel nem kell kü lön fog lal koz ni”
– mond ta Iliásics Ba lázs.

A NOD32 an  nyi ra zök ke nő men te sen mű kö dik, hogy a be ve ze -
tés óta el telt fél év alatt a fel ügye lő ség szak em be rei mind  -
össze egyet len eset ben kér tek se gít sé get: az an gol nyel vű
Win dows XP te le pí té se kor volt szük ség a telepítőcsomagban
be ál lí tott pa ra mé te rek mó do sí tá sá ra. „A support nagy sze rű en
mű kö dött, a Sicontact Kft. in for ma ti ku sai azon nal se gí tet tek, 
és na gyon se gí tő ké szek vol tak. Le a ka lap pal előt tük!” – idéz te fel 
a szak em ber az ese tet.

„Ha ma kel le ne dön te nünk, száz szá za lék, hogy új ra meg ke res nénk 
a Sicontact Kft.-t, és NOD32-t vá sá rol nánk. A NOD32 olyan ter mék,
ame lyet jó len ne, ha az egész köz igaz ga tás hasz nál na” – ös  szeg zi
ta pasz talatait Iliásics Ba lázs.

Cél ként tűz tük ki, hogy egy olyan új ví rus ir tót 
ta lál junk, amely a mi szá mí tó gé pes kör nye ze tünk ben
is meg fe le lő en mű kö dik. Mind az ope rá ci ós rend sze re -
ink, mind a gép par kunk fel épí té se be fo lyá sol ta 
vá lasz tá sun kat.
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