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Ste za devetko?
..Odgovor na zgornje vprašanje je vedno pritrdilen, vsaj v primeru, ko
govorimo o BitDefender protivirusni zaščiti. Devet je namreč več od
osem, mar ne?..
Iz podjetja Parametica, distributerja protivirusnega programa BitDefender, prihaja
izjemna novica. Bržkone najboljša protivirusna zaščita je namreč postala še boljša.
BitDefender je v novi različici, že deveti,
postavil varnostno zaščito še letvico višje.
Novi različici BitDefender 9 Standard in
Professional sta že na voljo že mesec dni in
sta z zmagami na primerjalnih testih protivirusnih programov dodobra pripravili teren
za paradnega konja - različico BitDefender
Internet Security (12.925 SIT).

Slednja prinaša dolgo pričakovano antispyware zaščito - program sumljive aktivnosti blokira v realnem času, še preden jih
lahko poškodujejo sistem. Obsežna baza
znanega spyware programja skupaj z novo
hevristiko, ki škodljivce odkriva že v ničlah
in enicah, poskrbi, da bo vaš računalnik
brez nadležnih črvov, trojancev, programov,
ki beležijo udarce na tipkovnico in druge
nesnage. Seveda vsebuje tudi odličen protivirusni pogon ter AntiSpam/AntiPhishing
zaščito. Prenovljen je tudi požarni zid, ki
sedaj podpira "nevidni način" (slednji nare-
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di računalnik neviden zunanjemu svetu) in
celo kopico načinov filtriranja (po paketih,
uporabljenih protokolih ...) in odzivanja na
zunanje grožnje (poljubni ICMP odzivi).
BitDefender Internet Security se lahko
pohvali še z novim modulom t. i. starševski
nadzor (ang. parental control), ki vsebuje
cel kup koristnih orodij in je tako bržkone
najbolj popoln varnostni paket na tržišču ta
trenutek in je pripravljen na osvajanje novih
uporabnikov - v to so njegovi snovalci in
dosedanji uporabniki sveto prepričani.

Rešitev BitDefender Professional Plus
(8.955 SIT) združuje protivirusni program,
zaščito pred neželeno pošto ter požarni zid
v celovit paket, primeren za domače in poslovne uporabnike. Različica BitDefender
Standard (5.970 SIT) pa je namenjena
uporabnikom, ki potrebujejo zgolj protivirusni program.

Novosti je precej, strokovnjaki pa najbolj
cenijo t. i. HiVE modul, ki zmore odkrivati
viruse in druge škodljive kode, še preden
so zanje na voljo virusne definicije ter popravki. Tudi antispam modul je, zahvaljujoč
implementaciji antiphising mehanizmov,
še za odtenek bolj učinkovit od že tako
izjemno dobrega predhodnika. Uporabniki
različice BitDefender 8 imajo tudi en razlog
več za veselje, saj je zanje nadgradnja na
najnovejšo različico brezplačna.

Seveda bo BitDefender 9 kmalu popolnoma preveden v slovenski jezik, kar bo
domačim uporabnikom še olajšalo že sicer
enostavno delo s protivirusnim programom,
priložena bodo natančna in izčrpna navodila za uporabo ter tehnična dokumentacija.
Podjetje Softwin
in njihov slovenski
zastopnik, podjetje Parametica
iz Ljubljane, ne
prodajata mačka
v žaklju, v kar se
pred
nakupom
lahko tudi prepričate. Brezplačna
30-dnevna preizkusna različica programa
BitDefender 9 Professional je že na voljo za
dolvleko na spletni strani podjetja.
(P.R.)
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