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ESET

ESET še naprej podira rekorde
..Pri Virus Bulletin so na začetku meseca izvedli najobširnejši test protivirusnih rešitev v svoji zgodovini. Sodelovalo je kar šestdeset
proizvajalcev, test jih je neuspešno prestalo kar dvajset, ESET pa je znova blestel..

Virus Bulletin je na
področju testiranja
protivirusne opreme
organizacija, ki uživa
največji ugled. Nagrade VB100 podeljujejo od leta 1998, testiranja pa opravljajo
nekajkrat letno. Ta
potekajo na različnih
operacijskih sistemih
- 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-theWild’ 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. Aprilska nagrada VB100 je za ESET že enainšestdeseta,
kar je prav tako rekordni dosežek.
Aprilsko testiranje organizacije Virus Bulletin
je bilo najobširnejše v vsej njeni zgodovini, saj
je sodelovalo kar šestdeset proizvajalcev protivirusne opreme. Testiranja so potekala na
operacijskem sistemu Windows XP Professional SP3. „Čeprav gre za sistem s častitljivo

we protect your
digital worlds

starostjo, je Windows XP še vedno operacijski
sistem, ki ima še vedno največ uporabnikov
po celem svetu. Tudi zato smo pričakovali, da
so razvijalci protivirusnih rešitev sposobni zagotoviti produkte, ki so stabilni in zanesljivi,
ampak temu žal ni tako. Naravnost šokantno
je, koliko napak, sesuvanja in zmrzovanja
sistema smo zaradi protivirusne opreme
doživeli na tem testiranju. ESET se je na našem
testiranju znova izkazal za izvrstno rešitev,
prepričal nas je predvsem z odlično zaznavo
groženj in majhno porabo procesorskega
časa ter delovnega pomnilnika,” je dejal John
Hawes, vodja testiranja na Virus Bulletin. Ostali proizvajalci so imeli največ težav z lažnimi
prepoznavami datotek, ki pripadajo legitimni
programski opremi in zaznavo kompleksnejših
polimorfičnih virusov.
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.

NOD32 TOP 10

www.eset.si

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

Win32/Zaﬁ.B worm
različica Win32/Injector.BZ trojan
Win32/Adware.XPAntiSpyware.AA
Win32/Netsky.Q worm
Win32/Bifrose.NCM trojan
različica Win32/Kryptik.DMR trojan
Win32/TD.FakeAlert.AWD trojan
Win32/Oﬁcla.FV trojan
različica Win32/Kryptik.DLI trojan
Win32/Netsky.AB worm
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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 pa 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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