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Kaspersky Lab introduceert een antivirusproduct voor de Mac. Het treedt daarmee in de voetsporen van concurrenten Symantec en McAfee.

Kaspersky Anti-Virus for Mac is ontwikkeld om thuisnetwerken en bedrijfsnetwerken te beschermen tegen malware die is geschreven voor meerdere platforms (Mac OS X, Windows en Linux). Dit moet voorkomen dat de Mac niet kan worden gebruikt als een gemakkelijke weg om malware te verspreiden, verklaart Dick Gehéniau, directeur van Kaspersky Lab Benelux.
"De komst van Mac OS X heeft de interactie tussen verschillende computerplatforms veel gemakkelijker gemaakt, nu Macs ook zijn opgenomen in veel bedrijfsnetwerken en thuisnetwerken", legt hij uit. "Deze onbeschermde machines hebben als het ware de deur openstaan voor kwaadaardige programma’s, die daardoor pc’s in het netwerk kunnen binnendringen."
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Apple-beveiliging
Het antivirusprogramma haalt informatie over nieuwe malware uit de wereldwijde antivirusdatabase van het Russische bedrijf. Het scant in realtime bestanden en e-mailbijlagen die van internet worden gedownload. Op die manier versterkt het de beveiliging die door Apple wordt geleverd, volgens Kaspersky. 

Zelf stelt Apple dat de Mac is ontworpen met ingebouwde technologieën die meteen beschermen tegen malafide software en veiligheidsbedreigingen. Al ontkent het bedrijf niet dat een systeem niet honderd procent immuun kan zijn voor elke bedreiging, en geeft het toe dat het draaien van antivirussoftware extra beveiliging kan bieden.
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Kantelmoment
Gehéniau meent dat Apples beveiliging adequaat is tegen "beperkte bedreigingen". Maar volgens hem heeft Kaspersky de afgelopen negen maanden de Mac-bedreigingen zien toenemen, als gevolg van het succes van Apple en het groeiende marktaandeel. 

Kaspersky zat daar al een tijdje op te wachten. Het had zijn antivirusproduct voor de Mac begin 2008 al beschikbaar in een alphaversie op zijn forum, waarna de bèta volgde. "Het is de populariteit van het besturingssysteem die beslissend is [voor de toename van malware]", verklaarde Eddy Willems, security-evangelist bij Kaspersky, begin dit jaar. "Het kantelmoment is bijna gekomen."
Kaspersky lanceert antivirus voor de Mac

file_3.wmf


Kaspersky heeft zijn nieuwe product voorzien van een Mac-interface. Gebruikers kunnen het programma zelf configureren en beheren, maar het kan ook automatisch werken.
Systeembronnen
De software gaat zeer zuinig om met de systeembronnen, belooft Kaspersky. Naarmate de activiteit van de gebruiker op de computer toeneemt, krijgt de antivirusscanner een lagere prioriteit. Daardoor nemen de prestaties van de gebruikersapplicaties toe terwijl de scan doorgaat. Met name op systemen met dual- en quadcoreprocessors zou het programma goed moeten presteren.
Kaspersky's antivirusproduct is compatibel met Mac OS X 10.4.11 en hoger en is voorzien van een Mac-Interface. Het programma vereist een Mac met Intel-processor, 512 MB RAM en 80 MB ruimte op de harde schijf. Het kost 39,95 euro en is direct beschikbaar.
http://www.zdnet.be/news/109196/kaspersky-lanceert-antivirus-voor-de-mac/  

