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TESTY CHIP-a:
• Microsoft Surface 3
• Samsung Galaxy S6 Edge+
• Najlepsze rutery Wi-Fi
• Supertelewizor LG EG960V
... i dużo więcej

PIOTR SOKOŁOWSKI

Najlepsze prezenty dla geeków | Czy Uber to przyszłość? | Ulepsz swój PC | Sieci bez sieci | Nowy, lepszy Microsoft

TAKIM GO NIE
ZNAŁEŚ! s94
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ZESTAW NARZĘDZI

W tym okienku znajdziemy kilka dodatkowych narzędzi, oraz skrótów do niektórych podstawowych funkcji pakietu.

Alternatywa
PAKIET BEZPIECZEŃSTWA

ESET SMART SECURITY 9

Bezpieczeństwo
i wydajność
KASPERSKY INTERNET SECURITY

Wydajny pakiet posiadający wszystko co
potrzeba, w atrakcyjnej cenie. Cena:159zł

ASHAMPOO ANTI-VIRUS

Pakiet z bardzo przyjaznym interfejsem
i przydatnymi narzędziami. Cena: 200 zł

Podsumowanie
Wydajny i nienachalny działaniu, prosty
w obsłudze lecz daje też możliwość głębszej konfiguracji dla zaawansowanych
użytkowników.

DANE TECHNICZNE
MIEJSCE NA DYSKU:
SYSTEM OPERACYJNY:
INFO:
CENA:

332 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10
www..eset.pl
170 zł

OCENA

STYCZEŃ 2016 CHIP.PL
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N

owością w bieżącej edycji jest
ochrona bankowości internetowej
– to moduł uruchamiający chronioną wersję ulubionej przeglądarki, pozbawioną wszelkich dodatków na czas
wykonywania operacji bankowych. Nową
odsłonę modułu opracowano z myślą
o ochronie przed botnetami tworzącymi
z zainfekowanych komputerów sieci do
masowych ataków na inne urządzenia.
Dobrze znane i przydatne funkcje pakietu
to także usługa Eset Live Grid, antyphishing oraz skaner pamięci. Live Grid jest
bazą danych działającą na zasadzie chmury gromadzącej na żywo dane o wszelkich
zagrożeniach w celu wysłania do użytkowników natychmiastowych aktualizacji zabezpieczeń. Ponadto gromadzone są
listy bezpiecznych plików, których wykluczenie z monitorowania pozwala na
zwiększenie wydajności pracy. Moduł
ochrony przed phishingiem rozpoznaje
strony podstawione zamiast popularnych
usług wymagających podawania danych
personalnych, które w przypadku przechwycenia mogą posłużyć oszustom do
różnych działań na szkodę nieostrożnych
użytkowników. Firewall jest wyspecjalizowany w obronie przed atakami dokonywanymi poprzez luki w protokołach sieciowych, pozwala także na skonfigurowa-

nie listy wyjątków ułatwiających komunikację z bezpiecznymi usługami. Kolejnym
udogodnieniem jest tryb pracy w stanie
bezczynności oraz tryb gracza, redukujący komunikaty w czasie działania programów pełnoekranowych. Gdy korzystamy
z sieci publicznych, sprawdzane są inne
obecne w niej urządzenia – w celu uniemożliwienia dostępu do naszego komputera.Laptopy są dodatkowo chronione
przed kradzieżą przy pomocy technologii
Anti Theft, utracony sprzęt jest śledzony
przez Wi-Fi, a raporty o jego lokalizacji
wysyłane na platformę my.eset.com.
Sprzęty wyposażone w kamerę podejmują próbę sfotografowania osoby obecnie
używającej laptopa. Ponadto śledzona
jest cała aktywność systemu, łącznie
ze zrzutami ekranu, w celu ewentualnego
ustalenia tożsamości aktualnego użytkownika lub jego miejsca pobytu. Istnieje
możliwość ustawienia wiadomości automatycznie wysyłanej na zaginiony
JACEK MIŚKIEWICZ
komputer.

gracza, dopracowany interfejs,
+ tryb
cichy i wydajny
– brak
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