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ESET osvojil še 63. nagrado VB100
..Organizacija Virus Bulletin
nagrado VB100..

NOD32 TOP 10

je na avgustovskem testiranju protivirusnih rešitev

www.eset.si

Deset najbolj razširjenih groženj v zadnjem tednu
število okuženih
e-sporočil

Win32/Oﬁcla.HZ trojan
različica Win32/Injector.BZ trojan
Win32/Netsky.Q worm
Win32/Zaﬁ.B worm
različica Win32/Kryptik.FXY trojan
različica Win32/Kryptik.GBH trojan
različica Win32/Kryptik.FYM trojan
Win32/TD.FakeAlert.AXS trojan
različica Win32/Kryptik.FYY trojan
Win32/Spy.Zbot.YW trojan
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Neodvisna organizacija Virus Bulletin si je na
področju testiranja protivirusnih rešitev s svojo
strokovnostjo in tradicijo pridobila visok ugled.
Nagrade VB100 podeljujejo že od leta 1998, testiranja pa opravljajo nekajkrat letno na različnih
operacijskih sistemih – Linux, Windows, Windows Server in Novell Netware. Njihovo nagrado VB100 lahko osvojijo le protivirusne rešitve, ki
zadostujejo dvema strogima pogojema – pri
preiskovanju na zahtevo in pri preiskovanju ob
dostopu morajo prepoznati vse ‘In-the-Wild’
grožnje, pri preiskovanju niza nenevarnih datotek pa ne smejo zakriviti niti ene same lažne
zaznave. Zadnje testiranje Virus Bulletin je ESETu
prineslo rekordno triinšestdeseto in kar
šestinštirideseto zaporedno nagrado VB100. Z

dobrimi 97 odstotki uspešnosti ima ESET rekord
tudi
pri
konstantnosti
zagotavljanja
najkvalitetnejših protivirusnih rešitev.
Na avgustovskem testiranju organizacije Virus
Bulletin je sodelovalo kar štiriinpetdeset različnih
produktov. Testiranja so opravljali na operacijskem sistemu Microsoft Vista Business Edition
SP2. Čeprav ne gre za ravno najpriljubljenejši
operacijski sistem, pa je še vedno nameščen na
več kot dvajsetih odstotkih računalnikov, ki so
priključeni na internet. Testiranja je uspešno
prestalo petintrideset rešitev, spodletelo pa je
kar devetnajstim. »Na testiranju smo se znova
srečali z nekaj obupnimi produkti, presenetljivimi lažnimi prepoznavami neškodljivih datotek
pri priznanih varnostnih rešitvah, slabo zaznavo
nevarnih datotek in veliko nestabilnostjo nekaterih protivirusnih programov pri večji obremenitvi,« je dejal John Hawes, vodja testiranja pri
Virus Bulletin. »Na zadnjem testiranju je bil ESET
pri rabi sistemskega pomnilnika in procesorskega časa med najboljšimi, saj računalnika ni preobremenjeval. Nivo zaznave je bil, tako kot vedno, odličen. ESET še naprej zasluženo podira
naše rekorde,« je dodal Hawes. »Naša glavna prioriteta ostaja zagotavljanje najvišje možne stopnje zaščite za naše uporabnike in čim manjše
število lažnih zaznav. Ti dve dejstvi sta glavni razlog za našo uspešnost pri testiranjih organizaci-

ESETu

dodelila rekordno triinšestdeseto

je Virus Bulletin,« je po
objavi rezultatov izjavil
Ján Vrabec, ESETov
strokovnjak za varnost.
Vse ESETove varnostne
rešitve
vključujejo
napredno hevristično
tehnologijo ThreatSense,
ki so jo razvili sami. Ta je
sposobna proaktivno
prepoznati grožnje, ki jih ne zaznajo niti rešitve,
ki temeljijo na pogostih posodobitvah zbirk virusnih definicij. ESET, v nasprotju s tradicionalnimi pristopi, izvršljivo kodo dekodira in analizira v emuliranem okolju, v resničnem času. Tako lahko ESETove rešitve nedvoumno prepoznajo še tako napredno in skrito škodljivo
kodo takoj ob izbruhu.
Podjetje ESET je bilo ustanovljeno leta 1992 in je
že od samega nastanka usmerjeno v razvoj varnostnih rešitev. ESETovi produkti so že od vsega
začetka ocenjeni kot eni od najboljših protivirusnih rešitev na trgu. Zaradi svoje tehnološke
dovršenosti so bili že večkrat nagrajeni kot
najučinkovitejši, najnatančnejši in najhitrejši protivirusni programi. Podjetje ima sedež v Bratislavi, svoje pisarne pa imajo še v San Diegu, Buenos Airesu, Pragi, s svojimi partnerji pa so prisotni v več kot 180 državah po celem svetu.  (P.R.)

Ena za 3
Ob nakupu ESET BOX izdelka in registraciji na spletni strani
www.eset.si/register v obdobju od 1.7. do 31.8.2010
prejmete licenco za zaščito 3. računalnikov, brez dodatnih stroškov!

ESET Smart Security
Antivirus
Antispyware

Firewall
Antispam

ESET NOD 32 Antivirus
Antivirus
Antispyware

Ponudba velja za izdelke ESET Smart Security BOX in za
ESET NOD32 Antivirus BOX, ki jh lahko kupite v vseh bolje
založenih trgovinah z računalniško opremo.
SI SPLET, d.o.o. I Dolenjska c. 138, Ljubljana
01 428 94 05 I info@sisplet.com
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