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Virus Bulletin - VB100

ESET osvojil rekordnih 60 nagrad
..Virus Bulletin, najuglednejša neodvisna organizacija na področju testiranja protivirusnih rešitev, je ESET-u prejšnji mesec podelila
rekordno šestdeseto nagrado VB100..

ESET je prejšnji mesec postavil nov mejnik
med podjetji, ki se ukvarjajo z razvojem
protivirusnih rešitev, saj so postali prvi, ki
jim je uspelo osvojiti šestdeset nagrad
VB100. To nagrado podeljuje neodvisna
organizacija Virus Bulletin, ki je na področju
testiranja protivirusnih rešitev med najbolj
priznanimi. Februarsko testiranje so opravili na platformi Novell SUSE Linux Enterprise
Server 11. Sodelovalo je devet ponudnikov
varnostnih rešitev, šest jih je testiranje
uspešno opravilo, trem pa to ni uspelo med njimi sta tudi Symantec in McAfee.
Organizacija Virus Bulletin nagrade VB100 podeljuje od leta 1998, testiranja
opravijo nekajkrat letno, na različnih platformah - Linux, Windows, Windows Server in Novell Netware. Nagrado VB100 si prislužijo le varnostne
rešitve, ki izpolnjujejo dva stroga pogoja - pri preiskovanju na zahtevo in pri
preiskovanju ob dostopu morajo prepoznati vse ‘In-the-Wild' grožnje, ob
tem pa ne smejo kot nevarne prepoznati niti ene same verodostojne datoteke. Od uvedbe nagrad VB100 v letu 1998 ima ESET z 97 odstotki
uspešnosti najboljši rezultat med vsemi varnostnimi rešitvami. Večina ostalih razvijalcev protivirusne opreme ima od 50 do 75-odstotno uspešnost.
„Stopnja zaznave ESET-ovih protivirusnih rešitev je odlična, prav tako je
impresivno dejstvo, da program ni napačno označil nobene veljavne datoteke. Zaradi tega si ESET zasluži še eno VB100 nagrado,« je dejal John
Hawes, vodja testiranja na Virus Bulletin.
ESET-ove varnostne rešitve vključujejo napredno hevristično tehnologijo
ThreatSense, ki je sposobna proaktivno prepoznati grožnje, ki jih ne zaznajo niti rešitve, ki temeljijo na pogostih posodobitvah zbirk virusnih definicij.
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Win32/Zaﬁ.B worm
različica Win32/Injector.BZ trojan
različica Win32/Kryptik.CIW trojan
Win32/Netsky.Q worm
različica Win32/Kryptik.CFO trojan
Win32/Kryptik.CII.Gen trojan
Win32/Oﬁcla.DI trojan
Win32/TD.Bredolab.AN trojan
Win32/Netsky.C worm
različica Win32/Kryptik.CGR trojan

ESET, v nasprotju s tradicionalnimi pristopi, izvršljivo kodo dekodira in analizira v emuliranem okolju, v resničnem času. Tako lahko ESET-ove rešitve jasno prepoznajo še tako napredno in skrito škodljivo kodo.
Podjetje ESET je bil ustanovljeno leta 1992 in je že od samega nastanka usmerjeno v razvoj varnostnih rešitev. ESET-ovi 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 imajo še v Bristolu, Buenos Airesu, Krakovu, San Diegu, s svojimi partnerji pa so prisotni v več kot 160 državah. 
(P.R.)
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