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A gép par kot jel lem ző he te ro gén 
kör nye zet és az el té rő tech no ló gi ai
szín vo nal el le né re a NOD32 prob lé ma -
men te sen fut, és a mun ka ál lo má sok
se bes sé gét egy ál ta lán nem fog ja 
vissza. A be ve ze tés óta a Vö rös ke reszt
in for ma ti kai rend sze re min den ví rus -
tá ma dás nak el len áll.

„A NOD32 bevezetése óta gyakorlatilag egyetlen

gépünket sem fertőzte meg vírus, a rendszer min-

den támadásnak ellenáll. Maximálisan elégedet-

tek vagyunk” 

Rimóczi Csa ba in for ma ti kus, Ma gyar Vö rös ke reszt



Le gyen szó akár az ár víz ká ro sul tak meg se gí té sé ről, akár 
a vér adás ha zai, éven te akár fél mil lió em ber meg moz ga tá -
sát je len tő ösz tön zé sé ről, a Ma gyar Vö rös ke reszt cél ja
meg ala ku lá sa óta vál to zat lan: hu ma ni tá ri us te vé keny sé ge
ré vén se gí te ni a rá szo ru ló kat.

Az 1881. má jus 17-én ala kult szer ve zet éle té ben a kom mu ni ká -
ció kulcs fon tos sá gú, és en nek meg fe le lő en a na pi mű kö dé sé -
hez el en ged he tet len, hogy elekt ro ni kus le ve lei, il let ve a szá -
mí tó gé pen tá rolt egyéb in for má ci ói biz ton ság ban le gye nek –
ecse tel te a Ma gyar Vö rös ke reszt elekt ro ni kus in for má ció biz -
ton sá gá nak fon tos sá gát Rimóczi Csa ba in for ma ti kus. 

A Ma gyar Vö rös ke reszt ve ze té se ezért 2003-ban úgy dön tött,
hogy fo lya ma tos mű kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben egy sé -
ges antivírus-meg ol dás ra kell tö re ked ni. „Olyan ha té kony ví rus -
ir tó prog ra mot kel lett be sze rez nünk, me lyet ké pe sek va gyunk meg -
fizet ni, ugyan ak kor az ala csony ár nem megy a mi nő ség ro vá sá ra” –
mond ta Rimóczi Csa ba. 

Gyors és át ha tol ha tat lan pajzs ként véd
A ki vá lasz tás el ső fá zi sá ban ter mé sze te sen szá mos je len tős és
köz is mert antivírusgyártó pró ba ver zi ós ter mé két le töl töt ték,
és a ta pasz ta lat szer zés ér de ké ben va lós kö rül mé nyek kö zött
több hó na pon ke resz tül tesz tel ték. 

„Már ak kor meg mu tat koz tak a NOD32 elő nyei: az egy sze rű ke zel he -
tő ség, a gyor sa ság, az, hogy szem ben a töb bi antivírus-prog ram mal
gya kor la ti lag át ha tol ha tat lan pajzs ként véd a ví rus tá ma dá sok kal
szem ben, és vé gül az, hogy olyan ví ru so kat is ész re vesz, ame lyek re
még nincs hi va ta los gyógy mód. A NOD32 egy ál ta lán nem las sít ja 
a rend szert, a szá mí tó gé pek el in du lá sa is jó val gyor sabb volt a töb bi
antivírus-meg ol dás hoz ké pest. Mind ezen tu laj don sá gok meg is me ré -
sét kö ve tő en egy ér tel mű vé vált szá munk ra, hogy az ESET Soft ware
NOD32 antivíruster mé ke lesz az ide á lis meg ol dás. Az már csak hab
volt a tor tán, hogy a NOD32-t for gal ma zó Sicontact Kft. fel aján lot -
ta, hogy az el ső év ben 100, a má so dik év től kez dő dő en pe dig már 
150 li cenc ere jé ig in gye nes hasz ná la tot biz to sí t a Ma gyar Vö rös -
kereszt szá má ra” – mond ta Rimóczi Csa ba

He te ro gén kör nye zet ben
A NOD32 el ső ként a Ma gyar Vö rös ke reszt Or szá gos Tit kár sá -
gá nak 60 szá mí tó gé pé re ke rült te le pí tés re. A szá mí tó gé pek
tech no ló gi á ju kat te kint ve na gyon ve gyes ké pet mu tat nak, 
hi szen Pentium I-es gép től kezd ve egé szen a leg kor sze rűbb,
Pentium IV-es pro ces  szo ro kat tar tal ma zó, Win dows ala pú
mun ka állo má so kig gya kor la ti lag min den meg ta lál ha tó.
Ezenfelül egy Linux ope rá ci ós rend szert fut ta tó, szer ver -
funkci ó kat el lá tó szá mí tó gé pen is fut az ESET Soft ware
antívírusprog ram ja.

A na pi mű kö dés hez el en ged he tet len, hogy az 
elekt ro ni kus le ve lek, il let ve a szá mí tó gé pen tá rolt
egyéb in for má ci ók biz ton ság ban le gye nek. 
A NOD32 át ha tol ha tat lan pajzs ként véd a ví rus tá ma -
dá sok kal szem ben.

„A gép par kun kat jel lem ző he te ro gén kör nye zet és az el té rő tech no ló -
gi ai szín vo nal el le né re a NOD32 prob lé ma men te sen fut, és ami az
ala cso nyabb tel je sít mé nyű gé pek ese té ben nagy szó, a mun ka ál lo -
má sok se bes sé gét egy ál ta lán nem fog ja vis  sza. A NOD32 be ve ze té se
óta gya kor la ti lag egyet len gé pün ket sem fer tőz te meg ví rus, a rend -
szer min den tá ma dás nak el len áll. Ma xi má li san elé ge det tek va gyunk”
– mond ta Rimóczi Csa ba.
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