POŽARNI ZIDOVI

Pogled v laboratorij
Požarne zidove smo preizkušali na sveži sliki
operacijskega sistema Windows 7, različica
Ultimate. Nanj smo namestili še izbrani požarni
zid in na nadzorni plošči Administrative Tools
– Services onemogočili delovanje v Okna
vgrajenega varnostnega programa Windows
Defender. Vsak požarni zid je že ob namestitvi
onemogočil v Okna vgrajeni požarni zid.
Pri preizkušanju smo se omejili na okolje
Windows 7, zato nismo mogli preizkusiti nekoč

priljubljenih izdelkov Ashampoo Firewall
(brezplačna in plačljiva različica) ter Sunbelt
Personal Firewall (plačljivega naslednika brezplačnega programa Kerio Firewall), ki Windows
7 ne podpirata. Pri Ashampooju nič ne kaže, da
bi posodobili različico, ki je zdaj stara že 4 leta.
Za podjetje Sunbelt se zdi, da je bolj zagreto za
izdajo nove različice, a jim dobrega pol leta po
izidu Windows 7 še ni uspelo spraviti novega
požarnega zidu na prodajne police.

ZLATI MONITOR
Požarni zid je program, ki zagotavlja varno povezovanje
našega računalnika v splet. Zato smo pri preizkusu pričakovali največjo možno zanesljivost in delovanje v skladu z oglaševanjem in pričakovanji.
Opazili pa smo očitno ločnico med programi, ki so imeli težave z
ustvarjanjem in izvajanjem pravil dostopa, in programi, kjer je to
potekalo gladko. V zadnjo skupino so se uvrstili programi Comodo
Firewall 4, Outpost Firewall Pro 7 in PC Tools Firewall Plus 6. Zaradi
zanesljivosti, enostavnosti uporabniškega vmesnika in tudi ugodne
cene podeljujemo tokrat zlati Monitor izdelku Firewall Plus 6 avstralskega podjetja PC Tools.

Comodo
Firewall 4

izdeluje Comodo, www.
comodo.com
cena brezplačen

za Cena. Različica za
64-bitna Okna.
Široko zasnovana
obramba sistema.
proti Po svoje
interpretira
uporabnikova
pravila.
Zapletenost.

Online Armor
Free 4

Online Armor
Premium
Personal
Firewall 4

Outpost
Firewall Pro 7

PC Tools
Firewall Plus 6

Privatefirewall ZoneAlarm
7
Free Firewall

ZoneAlarm Pro
Firewall 2010

Windows 7
Firewall

Tall Emu, www.
online-armor.com

Tall Emu, www.
online-armor.com

Agnitum, www.
agnitum.com

PC Tools, www.
pctools.com

Privacyware,
www.privacyware.
com

ZoneLabs, www.
checkpoint.com

ZoneLabs, www.
checkpoint.com

Microsoft, www.
microsoft.com

brezplačen

40 dolarjev

40 dolarjev (za 3
računalnike)

brezplačen

brezplačen

brezplačen

30 dolarjev

brezplačen

Cena.

Nič.

32- in 64-bitna
različica.

Cena. Možnost
kreiranja
podrobnih pravil
požarnega zidu.

Cena. Možnost
podrobnih
nastavitev.

Cena.

Aplikacijski požarni Cena.
zid.

Potihem odpira
vrata pri sicer
znanih programih.

Potihem odpira
vrata pri sicer
znanih programih.
Ni različice za
64-bitna Okna.

Nekoliko zapleten
način ustvarjanja
pravil požarnega
zidu.

Privzeto dovoljen
dostop programom
z digitalnim
podpisom.

Nekaterih oken ne
moremo povečati.
Kljub nastavitvam
požarni zid ne
omogoča učenja.
Samovoljno
povečevanje pravic
dostopa.

Ni aplikacijskega
požarnega zidu.

Težave z dostopom
preko Worda in
Excela.

Zapleten za resno
uporabo.

07-08.10 I

I

73

