PREDSTAVITEV

Posodobitve vsako uro
24 ur na dan, 365 dni na leto
..Danes vam ne bomo opisovali obstoječih protivirusnih programov.
Pripravili smo vam nekaj novosti, ki prihajajo na prodajne police v
letošnjem letu..
To kar so bile včasih samo sanje, je danes
resničnost. Še nedaleč nazaj so bile posodobitve za protivirusne programe ponavadi
na voljo le dnevno, kar nekaj protivirusnih
programov tako deluje še danes. Vendar ne
Kaspersky Lab. Sredi leta 2004 z izidom
različice 5.x je omenjeni protivirusni program
posodobitve pričel izvajati v ciklusih na vsako
uro. Seveda uporabnikom ni potrebno vsako
uro posodabljati protivirusne baze, a če želi,
mu je slednje vedno na voljo.

Ali ste vedeli, da ...
- ... več protivirusnih programov uporablja za
osnovo algoritem za odkrivanje virusov podjetja Kasperksy, ali vsaj njihov del?
- ... več protivirusnih programov uporablja
protivirusno bazo Kaspersky?
- ... Kaspersky v poprečju najhitreje izda popravke za protivirusno bazo?
- ... so "beta" preizkusne različice na voljo
vsem in ne samo razvijalcem?
- ... ogromno informacij o primerjavah in testih
antivirusnih programov najdete na spletni
strani www.av-test.org.
Danes vam ne bomo opisovali obstoječih
protivirusnih programov. Pripravili smo vam
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nekaj novosti, ki prihajajo na prodajne police
v letošnjem letu. Časovno - verjetno nekje
proti koncu koledarskega leta, kdaj točno
vedo samo pri Kasperskem.
V podjetju STEBRI d.o.o., ki je uradni zastopnik podjetja Kasperksy za področje
Slovenije, so nam zaupali nekaj novosti,
ki jih bo vsebovala nova različica tega vse
bolj priljubljenega in večkrat nagrajenega
protivirusnega programa. Nov bo grafični
vmesnik, dodana bo zaščita za Windows
register (brez dovoljenja uporabnika poseg
v register ne bo več mogoč), hitrejše skeniranje (uporabnik bo med pregledovanjem
računalnika lahko le-tega normalno uporabljal, brez motečih zastojev), zaznal in preprečil bo napade preko omrežja, izboljšav
bo deležen tudi požarni zid, omogočeno
ločeno pregledovanje posameznih delov
sistema (zagonske datoteke, pomnilnik,
poštni predali, posamezni objekti). Našteli
smo samo novosti. V primeru, da ste že
lastnik licence katere od starejših različic
opisanega protivirusnega programa, lahko
zmeraj brezplačno preidete na najnovejšo
različico. Trenutno je to Kaspersky Antivirus
Personal različica 5.0.372.

Novost je tudi Kaspersky Antivirus "Web
Scanner". Brezplačen protivirusni pregledovalnik, ki je nameščen na vašem računalniku
in deluje v okviru Microsoft Internet Explorerja.
Ko je naenkrat nameščen, deluje tudi brez
povezave na internet. Ko želimo prenesti posodobitve, pa mora seveda biti le-ta aktivna.
Vendar bodimo pozorni - "Web Scanner" nam
sicer pregleda računalnik in očisti okužene
datoteke, ne skrbi pa za neprekinjen nadzor
nad dogajanjem v računalniku.

Slika1: Uporabniški vmesnik novega protivirusnega programa Kaspersky - 2006.

V podjetju Kaspersky pripravljajo še veliko
novosti za letošnje leto, kaj vse si oglejte na
njihovi spletni strani ali na strani njihovega zastopnika podjetja STEBRI d.o.o. Obiščite tudi
spletna stran podjetja, ki se nahaja na naslovu
www.stebri.si.
(P.R.)
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