ESET NOD32 Antivirus to skuteczna ochrona komputera podczas:
ü
przeglądania stron WWW,
ü
pobierania plików z Internetu
ü
korzystania z poczty elektronicznej
ü
korzystania z bankowości internetowej

Skuteczna ochrona
ESET NOD32 Antivirus zapewnia ochronę przed wirusami, spyware, adware oraz
phishingiem, sprawdzając w czasie rzeczywistym wszystkie otwierane,
uruchamiane i zapisywane zbiory, pliki pobierane z Internetu oraz pocztę
elektroniczną. Ochronę w czasie rzeczywistym uzupełnia skaner na żądanie lub
według harmonogramu. Najwyższą efektywność zapewnia programowi ESET
NOD32 Antivirus wykorzystanie mechanizów sztucznej inteligencji
zastosowanych po raz pierwszy w opatentowanej technologii ThreatSense™.
Wykorzystując mechanizmy sztucznej inteligencji program łączy klasyczne
skanowanie przy użyciu baz sygnatur z zaawansowaną analizą heurystyczną.
Dzięki temu szybko i skutecznie blokuje nowe, niezidentyfikowane zagrożenia
próbujące zaatakować komputer użytkownika. Skuteczność programu ESET
NOD32 potwierdza największa ilość nagród VB100% spośród wszystkich
programów antywirusowych w testach prestiżowego miesięcznika Virus Bulletin.

Sztuczna inteligencja
ESET NOD32 Antivirus wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji, dzięki
którym jest w stanie samodzielnie ocenić, czy nieznany program, stanowi
zagrożenie. Dla skutecznego wykrycia zagrożeń program łączy metody
zaawansowanej heurystyki, sygnatur generycznych (wykrywających nowe
warianty zagrożeń) i klasycznych sygnatur. W razie potrzeby podejrzany kod jest
uruchamiany w bezpiecznym, odizolowanym środowisku i szczegółowo badane
jest jego zachowanie. Mechanizmy sztucznej inteligencji wykonują na chronionym
komputerze pracę analityka ds. bezpieczeństwa pracującego zwykle
w laboratoriach producentów rozwiązań antywirusowych. Oznacza to, iż ESET
NOD32 Antivirus potrafi zapewnić skuteczną ochronę nawet nie mając pełnych
informacji o nowym zagrożeniu. Spośród wszystkich działań podejrzanego kodu
i setek jego charakterystycznych cech program wybiera i analizuje te, które mogą
być charakterystyczne dla złośliwego kodu. Jeśli usiłuje on wykonać niebezpieczną
operację mechanizmy sztucznej inteligencji natychmiast go blokują
i unieszkodliwiają – nawet jeśli próbka kodu nie dotarła jeszcze do jakiegokolwiek
laboratorium antywirusowego. Dzięki tak zaawansowanej analizie, technologia
ThreatSense daje firmie ESET pozycję światowego lidera w proaktywnym
wykrywaniu zagrożeń.

Niespotykana szybkość działania
Niezależne testy pokazują, że program skanuje od 2 do 50 razy szybciej niż inne
programy antywirusowe. Oznacza to, że ESET NOD32 Antivirus nie powoduje
spowolnienia pracy komputera - użytkownik nie musi już wybierać pomiędzy
szybko działającym komputerem, a bezpieczeństwem.

Automatyczna aktualizacja
ESET NOD32 aktualizuje bazę sygnatur wirusów w pełni automatycznie z serwerów
producenta lub z lokalnych serwerów. Aktualizacja przeprowadzana jest na
zasadzie inkrementacji - niewielkie pliki aktualizacyjne minimalizują obciążenie
sieci.

Kwarantanna

www.eset.pl

Zainfekowane zbiory mogą być przenoszone do bezpiecznej kwarantanny, jeżeli
z jakichś powodów użytkownik nie chce ich od razu wyleczyć lub usunąć. Wrogie
programy przechowywane są w postaci zaszyfrowanej, nie zagrażając w żaden
sposób komputerowi. Program może skanować pliki każdorazowo po pobraniu
aktualizacji baz sygnatur i ustawień technologii ThreatSense.

ThreatSense.Net
Dla zapewnienia najwyższej jakości ochrony rozwiązania firmy ESET wykorzystują
międzynarodową sieć zbierania informacji ThreatSense.Net, który zbiera
informacje o nowoodkrytych zagrożeniach od milionów użytkowników rozwiązań
ESET i przekazuje próbki podejrzanych programów do analizy. Na podstawie tych
informacji przez 24 godziny na dobę doskonalone są mechanizmy sztucznej
inteligencji, dostrajane algorytmy analizy heurystyczne i tworzone są nowe
szczepionki. Dzięki czemu firma ESET dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne dla bezpieczeństwa swoich użytkowników.

Antivirus dla firm
ESET NOD32 Antivirus Business Edition to wersja programu z konsolą
administracyjną umożliwiającą centralną administrację, konfigurację oraz
monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej na poszczególnych
stacjach roboczych i serwerach. Administrator może zarządzać ochroną
poszczególnych stacji roboczych - z jednej strony może wymuszać zdalne
ustawienia, czy akcje, z drugiej strony może generować raporty dotyczące
wyników skanowania, aktywności wirusów, czy też aktualizacji programu i baz
sygnatur na poszczególnych komputerach.

„Nowa wersja NOD32 równie dobra, jak poprzednie”
CHIP 03/2008
„NOD32 to obecnie jeden z najlepszych programów antywirusowych na świecie”
CHIP 10/2007
„NOD32 sprawuje się naprawdę znakomicie i, co najważniejsze, nie spowalnia pracy
komputera!”
Magazyn Hakin9 07/2007
„Bardzo dobry zamiennik ciężkich pakietów antywirusowych.”
CHIP 05/2007
„NOD32 to skuteczny antywirus, który w czasie swojej pracy nie obciąża zbyt mocno
systemu”
Komputer Świat Niezbędnik 03/2007

Program antywirusowy roku 2007
ESET NOD32 Antivirus został zwycięzcą testów niezależnej
organizacji AV-Comparatives otrzymując tytuł Programu
Antywirusowego Roku 2007. Program zwyciężył również
w kategorii najlepszy proaktywny skaner na żądanie, najniższa
liczba zgłoszonych fałszywych alarmów, największa szybkość
skanowania na żądanie oraz najlepsza wykrywalność wirusów
polimorficznych.

Rekordowa ilość certyfikatów Virus Bulletin 100%
ESET NOD32 Antivirus zdobył największą wśród wszystkich
producentów rozwiązań antywirusowych liczbę certyfikacji
niezależnej, najbardziej opiniotwórczej organizacji - Virus
Bulletin. W rygorystycznych testach ESET NOD32 Antivirus
bezbłędnie wykrywa wszystkie wirusy aktualnie
rozprzestrzeniające („in the wild”) zarówno podczas
skanowania rezydentnego, jak i skanowania na żądanie nie
wywołując przy tym fałszywych alarmów.
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