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BitDefender
BitDefender Mobile Security v2
A BitDefender Mobile Security v2 képes felvenni a küzdelmet napjaink mobil fenyegetései
ellen, és kis erőforrás-igényű technológiáinak köszönhetően szinte észrevétlenül védi az
okostelefonokat.
A BitDefender Mobile Security főbb jellemzői:
·

Állandó vírusvédelem – A víruskereső motor a készülékek bekapcsolásakor
aktivizálódik, és folyamatosan ellenőrzi az eszközökre kerülő fájlokat.

·

On-Deamand víruskeresés – A felhasználó saját maga, bármikor kezdeményezhet
víruskeresést. Ennek során a szoftver ellenőrzi a belső memóriát valamint az esetlegesen
csatlakoztatott memóriakártyát, és eltávolítja a fertőzött állományokat.

·

Gyors és egyszerű frissítés – A BitDefender Mobile Security GPRS-en vagy egy
Internethez csatlakoztatott PC-n keresztül gyorsan és könnyen frissíthető.

·

Optimalizált technológiák – A BitDefender Mobile Security-ba épített technológiákat a
fejlesztők úgy alakították ki, hogy azok a lehető legkisebb erőforrásigényű működést
garantálják, valamint kíméljék a készülékek akkumulátorait.
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ESET
Mobile Antivirus
Az ESET Mobile Antivirus a többszörösen díjnyertes NOD32 Antivirus keresési
technológiájának és a már jól bevált heurisztikus vírusvédelemnek köszönhetően ideális mobil
vírusirtó program az okostelefonokat veszélyeztető vírusok, trójaiak és rootkitek ellen.
Alacsony erőforrásigényének köszönhetően a telefon teljesítményének befolyásolása nélkül
képes teljes körű védelmet biztosítani, a kisméretű frissítési fájlok pedig nem igényelnek nagy
adatforgalmat a mobilhálózatokon. Az SMS Spam-szűrő automatikusan egy külön mappába
helyezi a feketelistára felvett telefonszámokról érkezett üzeneteket, így megkíméli
felhasználóinkat a bosszantó szöveges üzenetektől.
A Mobile Antivirus tulajdonságai:
·

Heurisztikus vírusvédelem: Mesterséges intelligencián alapuló,
vírusvédelem a már létező és a még nem ismert károkozók ellen.

·

Kisméretű frissítési fájlok: A kompakt, optimalizált frissítéseknek köszönhetően az
ESET Mobile Antivirus naprakészen tartása nem igényel nagy adatforgalmat a
mobilhálózatokon.

·

Automata vagy kézi indítású frissítés: Manuális vírusadatbázis-frissítés, vagy napi, heti
és havi gyakoriságú automatikus frissítés.

·

Kézi indítású ellenőrzés: A belső és külső adathordozók ellenőrzésére egyaránt alkalmas
eszköz.

·

Cabinet fájlok ellenőrzése: A tömörített cabinet fájlokban megbújó vírusok felderítésére
használható alkalmazás.

·

Naplófájlok: Az elvégzett ellenőrzések statisztikái felhasználóbarát formátumban.

·

SMS spamszűrő: A kéretlen szöveges üzenetek ellen nyújt védelmet, azáltal, hogy a
gyanús üzeneteket a levélszemét mappába helyezi.

valós

idejű
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F-Secure
F-Secure Mobile Anti-Virus
Az F-Secure Mobile Anti-Virus valós-idejű védelemmel felügyel az okostelefonra és az
adatokra. Percek alatt telepíthető, és folyamatosan a háttérben dolgozva védi az okostelefont és
az adatokat. Nem szükséges szakértőnek lenni, hogy tökéletesen védve legyen az
okostelefonunk.
Az F-Secure Mobile Anti-Virus könnyen használható, csekély az igénye az eszköz
erőforrásaiból, és nem igényel szükségtelen felhasználói beavatkozást. Automatikusan
megvizsgálja a készüléken és a memória kártyán található fájlokat a háttérben. Ha fertőzöttet
észlel, azonnal karanténba helyezi, hogy a többi adat továbbra is biztonságban maradjon. A
vírusadatbázis-frissítés észrevétlenül, a háttérben zajlik, ha adatkapcsolat épül fel e-mailezésre,
webböngészésre, stb. A kritikus frissítések akár SMS formájában is érkezhetnek.
Az F-Secure Mobile Anti-Virus főbb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·

Megállít minden mobil fertőzést, a bluetooth vírustól az MMS trójain át a férgekig
Az intelligens előzetes észlelés segítségével megállítja a legtöbb vírust a vírusadatbázis
frissítése nélkül is
Az összes lehetséges vírustámadási pontot őrzi
Az F-Secure új fenyegetést észlelésénél automatikusan a vezeték nélküli hálózaton
keresztül küld adatbázis-frissítést
A rendelkezésre álló kapcsolatokat (pl. GPRS, Wi-Fi, UMTS) frissítéshez
automatikusan észleli a szoftver, felhasználói beavatkozás nélkül
Tűzfalat is tartalmaz az azt támogató eszközökhöz
Széles körű támogatása régebbi, valamint a legújabb telefon modelleknek

A szoftver megfelelő működéséhez az alábbi Symbian és Windows operációs rendszerek
szükségesek:
·
·
·
·

Symbian OS 6.1, 7.0s, 8.0, 8.1 Series 60
Symbian OS 9.1, 9.2 Series 60
Symbian OS 7.0s, Series UIQ
Symbian OS 7.0s, Series 80

·

Windows Mobile 2003/5.0/6.0, Pocket PC
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Kaspersky
Kaspersky Anti-Virus Mobile
A Kaspersky Anti-Virus Mobile kényelmesen kezelhető, megbízható vírusirtó program az
okostelefonok védelmére a kártékony behatolókkal szemben, amelyek a mobil platformot
támadják. Azon felül, hogy védi a mobil eszközt a vírusoktól, férgektől és trójaiaktól, a spam
leveleket is kiszűri és védi a személyes információkat. A keresés és a frissítés
alapértelmezésben automatikus, de a felhasználó akár maga is ütemezheti ezen feladatokat. Az
adatbázis frissítések a számítógépen keresztül is letölthetőek.
Megbízható védelem
·

·
·
·

Igény szerint indítható keresés – A víruskeresés a mobilon bármikor elindítható. A
készülék memóriájának átvizsgálása maximum néhány percet vehet időbe. Lehetőség
van kizárólag a memória kártya, vagy egyes könyvtárak és fájlok vizsgálatára is. Ha
fertőzött fájlt talál, akkor azt a karantén könytárba helyezi, vagy törli.
Ellenőrzés bejövő adatoknál – Az összes bejövő SMS-t, MMS-t és e-mail-t
automatikusan leellenőrzi a program. A termék figyeli továbbá az összes futtatható
állományt, érkezzen az Bluetooth-on vagy más csatornán keresztül.
Ütemezhető víruskeresés – Előre megadható az ideális víruskeresési időpont, (például
éjszaka). A Kaspersky Anti-Virus Mobile eltávolítja a fertőzött fájlokat, és karanténba
helyezi őket. Megvan a lehetőség, hogy jelentések alapján meghozzuk a végső döntést.
Spam szűrés SMS/EMS/MMS-re – Könnyedén adhatunk telefonszámokat a fekete
listához, amelyekről spam érkezik, és ezután a program blokkolja őket. Készíthetünk
megbízható feladók listát is.

Gyors és diszkrét működés
·
·
·

Gyors és diszkrét – Telefonáljon, küldjön SMS-t, olvasson e-mailt és ossza meg fájljait.
A Kaspersky Anti-Virus Mobile a háttérben dolgozik, és gazdaságosan használja a
telefon erőforrásait. A szoftver még a lassab telefon modelleken is jó fut.
Gyors keresés – A teljes rendszervizsgálathoz szükséges idő 1-től 10 percig terjed, az
okostelefonon levő fájlok mennyiségétől, méretétől és struktúrájától függően. Ez az
egyik legjobb eredmény a piacon.
Zavartalan működés – Alapbeállításként keresés esetén a szoftver a veszélyes fájlokat a
keresés megszakítása és felhasználói beavatkozás nélkül a karanténba helyezi.

Kényelmes és egyszerű használat
·
·
·

Könnyű és egyszerű – Még a kezdő okostelefon használók is könnyen tudják kezelni a
Kaspersky Anti-Virus Mobile-t. A kezelőfelület felhasználóbarát és egyértelmű.
Az alkalmazás állapota – A Kaspersky Lab logójával ellátott ikon mutatja a szoftver és
a valós-idejű védelem állapotát, hasonlóan, mint az asztali számítógépeken.
Automatikus frissítések – A Kaspersky Lab vírus laborja folyamatosan frissíti a
szerverén az adatbázisokat új vírusmintákkal. A frissítések gyakoriságát a felhasználó
állíthatja be, alapbeállításnál hetente egyszer történik. A frissítés történhet WAP-on,
HTTP-n (GPRS, EDGE, 3G) vagy PC-n keresztül.
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A mobil vírusirtó megfelelő működéséhez az alábbi Symbian és Windows operációs rendszerek
szükségesek:
·
·
·
·

Symbian OS 6.1, 7.0s, 8.0, 8.1 Series 60
Symbian OS 9.1, 9.2 Series 60
Symbian OS 7.0s, Series UIQ
Symbian OS 7.0s, Series 80

·

Windows Mobile 2003/5.0/6.0, Pocket PC
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Symantec
Norton Smartphone Security
A Norton Smartphone Security az első olyan fogyasztói mobil vírusirtó program, amely mind a
Windows Mobile, mind a Symbian operációs rendszer számára egy szoftverben biztosít
védelmet. A vírusirtó a maga nemében legjobb Norton AntiVirus technikát, egy tűzfalat és egy
SMS-szeméttakarítót ötvöz.
A Norton Smartphone Security jellemzői:
·
·
·
·

Vírusirtó – A mobil veszélyforrások észlelésével megvédi a felhasználókat a vírusoktól
és megakadályozza a fertőzött fájlokhoz való hozzáférést
SMS-szeméttakarító – Önműködően törli az SMS-szemetet, vagy elkülöníti azt egy
külön szemétgyűjtő könyvtárba
Tűzfal – A mobil eszköz be- és kimenő hálózati forgalmát ellenőrzi
Rendszerkompatibilitás – Egyetlen szoftver használható mind a Windows Mobile 5-öt
vagy 6-ot, mint a Symbian 9-et futtató okostelefonokhoz
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