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Norman Security Suite PRO

Norman za vrhunsko e-varnost
..V preteklih letih so se na novo pojavile mnoge duhovite besede za varnostna vprašanja: pharming, vishing, clickjacking, slurping itd. Ta
teden se je “rodila” nova beseda - tabnabbing, ki je strašljivejša od večine zgoraj omenjenih..

Ne klikajte na povezave v e-pošti!

Norman Security Suite PRO za e-varnost

Eden od priljubljenih nasvetov o varnem brskanju
je, da se izognemo klikanju na povezave v e-pošti.
Priporočljivo je, da namesto klikanja skopirate URL
tekst v vaš brskalnik. Razlog temu je, da je resnična
internetna povezava lahko povsem drugačna kot
pa tisto, kar je prikazano na zaslonu.
Izraz tabnabbing je uvedel Aza Raskin, ustvarjalni dirigent enega od bolj priljubljenih brskalnikov Firefox. Funkcije tabnabbing napada
so, da uporabnika s pomočjo različnih tehnik
socialnega inženiringa prepriča, da obišče spletno stran, ki je napadena s pomočjo tabnabbing
tehnike. V trenutku, ko uporabnik izgubi pozornost (npr. z odprtjem ali obiskom novega zavihka, preklopom na drugo aplikacijo itd.), se izvede tabnabbing javaskripta in zamenja vsebino strani, zamenja ikono ali ime strani ali pa ponudi ponoven (lažni) vpis uporabniškega imena
in gesla, ki napadalcem kasneje služi kot
odskočna deska za dostop do uporabnikovega
profila. Nova in predvsem nevarna stvar pri tej
tehniki je, da napad ni odvisen od preslepitve
uporabnika s prikazovanjem lažne spletne strani. Namesto tega se spremeni obstoječa spletna
stran - in ustrezno zavihek brskalnika – medtem
ko je uporabnik fokusiran na drugo stvar. Naša
mentalna obramba pa ni „oborožena” za zaščito
pred to vrsto napadov. Več o tabnabbing tehniki je na voljo na www.norman.si.

NSS PRO je vse-v-enem varnostni paket, ki ščiti
našo identiteto, računalnik in domače omrežje
pri različnih opravilih: elektronsko bančništvo,
igranje iger, e-klepetanje, uporaba socialnih
omrežij (Facebook, Twitter, Myspace, Hi5 ...) ali
samo deskanje po internetu.
Za dodatno varnost je vključena aplikacija
“Stražar vdorov” (Intrusion guard) za
preprečevanje nedovoljenega prevzema kon-

trole nad vašim računalnikom. Napredna aplikacija “Orodje za zagotavljanje zasebnosti” (Privacy Tool) omogoča varno in tudi avtomatično
izbrisati določene datoteke, ki vsebujejo osebne
podatke, beležne (log) datoteke in zgodovino
internetnega brskanja. Norman Security Suite
PRO je preprost za uporabo in vsebuje vrsto varnostnih rešitev, ki zagotavljajo najboljšo zaščito
pred virusi, črvi, trojanci, vohunskimi programi,
hekerji in drugimi sovražnimi dejavnostmi.  (P.R.)

• Samodejna protivirusna (Antivirus) in protivohunska (Antispyware) zaščita prepoznava,
blokira in odpravlja neželene programe kot so
virusi, črvi, trojanci in druge sorte škodljive
programske kode, ki ogroža našo zasebnost,
identiteto ali preprosto zmanjšuje učinkovitost
delovanja računalnik.
• Varuje e-pošto in poštni predal pred elektronskimi smetmi (Antispam).
• Starševski nadzor (Parental Control) varuje
vašo družino z omejitvijo dostopa do
določenih spletnih strani.
• Napredni požarni zid (Advanced  Personal Firewall) zagotavlja realnočasovno zaščito pred
hekerji in zlonamernimi spletnimi roboti s filtriranjem vstopnega in izstopnega prometa in
tudi opozori na vsak poskus napada.
• Antipharming ščiti uporabnikove gostiteljske
datoteke pred poškodbami s strani zlona-

mernih aplikacij.
• Zaščita pred krajo identitete in krajo zasebnih
podatkov (Antiphishing).
• Preprečuje nedovoljen prevzema kontrole
nad računalnikom s pomočjo “Stražarja vdorov” (Intrusion guard).
• Napredna aplikacija Orodje za zagotavljanje
zasebnosti (Privacy Tool) omogoča varno in
tudi avtomatičnoizbrisati določene datoteke,
ki vsebujejo osebne podatke, beležne (log)
datoteke in zgodovino internetnega brskanja.
• Rootkit odkrivanje
• Zaščita pred malware programi, ki se zamaskirajo kot veljavne aplikacije
• Samodejna tiha posodobitev vseh modulov v
ozadju
• Zaščitni ohranjevalnik zaslona s preiskovalnikom zlonamernih programov (Antimalware
screensaver)
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