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ESET Mobile Security

Varnost na pametnih telefonih
..Priljubljenost pametnih telefonov je vse večja. Telefoni so danes sposobni opravljati naloge, ki so jih do nedavnega obvladovali le
računalniki. S tem pa postajajo vse bolj zanimivi tudi za kiberkriminalce..
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Deset najbolj razširjenih groženj v zadnjem tednu
število okuženih
e-sporočil

Win32/Netsky.Q worm
različica Win32/Injector.BZ trojan
različica Win32/Kryptik.GPW trojan

Win32/Zaﬁ.B worm
Win32/Oﬁcla.ID trojan
Win32/Netsky.AB worm
Win32/Netsky.C worm
Win32/Mydoom.Q worm
Win32/Oﬁcla.IF trojan
HTML/Phishing.Gen trojan
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prepreči kakršnokoli verjetnost, da bi podatki na
njegovem telefonu prišli v neprave roke. Omogoča
oddaljeno brisanje vseh občutljivih informacij, kot
so recimo kontakti in sporočila iz telefona in spominskih kartic, s preprostim SMS sporočilom. Poleg
tega je ESET Mobile Security možno nastaviti tudi
tako, da vas v primeru, ko je v vaš ukraden ali izgubljen telefon vstavljena tuja SIM kartica, na to opozori s SMS sporočilom na številke, ki jih določite sami. Program vključuje tudi zaščito pred neželenimi
SMS in MMS sporočili, poleg tega pa lahko na telefonu kadarkoli sprožite varnostno analizo naprave,
ki vam sporoči varnostno stanje naprave in vas obvesti o morebitnih tveganjih. 
(P.R.)

Potem je čas, da ga pregledate!
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Pametni telefoni se vse pogosteje uporabljajo za
brskanje po spletu, prebiranje e-pošte ter prenos
in shranjevanje podatkov – opravila, ki so bila še
nedolgo tega v domeni računalnikov. S tem postajajo vse mikavnejša tarča za kiberkriminalce, ki lahko s svojimi nevarnimi programi, ribarskimi
sporočili ali krajo telefonov pridejo do želenih podatkov ali pa preprosto sprožajo klice in pošiljanje
sporočil na plačljive številke v tujini. Protivirusni
programi so na računalnikih postali del
nepogrešljive programske opreme, veliko manj
ljudi pa protivirusne rešitve uporablja na svojih
telefonih, čeprav na njih shranjujejo osebne informacije in slike, številke znancev in ostale podatke,
ki jih je možno zlorabiti.
Telefoni so že dolgo priljubljena tarča tudi za

žeparje, ki ukradene telefone največkrat prodajo. S
tem se močno poveča možnost, da podatki na
njih pridejo v napačne roke. Ena od bistvenih lastnosti, ki jo mora vključevati varnostna rešitev na
pametnih telefonih, je zaščita podatkov pred krajo.
Ta vam omogoča, da v primeru, ko telefon izgubite ali pa vam ga ukradejo, nepridipravom
onemogočite dostop do vseh podatkov, ki so
shranjeni na telefonu in spominskih karticah.
Pri ESETu se vseh nevarnosti za pametne telefone
dobro zavedajo, zato so razvili ESET Mobile Security, ki predstavlja najboljšo možno rešitev za vse
telefone z operacijskimi sistemi Symbian in Windows Mobile. Program temelji na enakem naprednem hevrističnem pogonu ThreatSense kot ga
uporabljata že uveljavljeni rešitvi za osebne
računalnike ESET NOD32 Antivirus in ESET Smart
Security. ThreatSense zagotavlja najvišjo možno
stopnjo varnosti pred vsemi znanimi in še
prihajajočimi grožnjami za pametne telefone. ESET Mobile Security poleg tega vključuje tudi
požarni zid, ki spremlja ves dohodni in odhodni
promet, ki se izmenjuje preko Wi-Fi, Bluetooth,
GPRS, EDGE in ostalih povezav. Požarni zid
omogoča samodejno filtriranje ali pa filtriranje s
pomočjo pravil, ki jih določi uporabnik sam. Ena
od bistvenih lastnosti ESET Mobile Security je tudi
funkcija Anti-Theft. Ta uporabniku, ki je svoj telefon
izgubil ali pa so mu ga ukradli, nudi možnost, da

Obiščite spletno stran www.preglej.me
in prejmite kupon v vrednosti 200 EUR!
Pregled računalnika lahko za vas brezplačno opravimo samo enkrat. V
kolikor na vašem računalniku odkrijemo nameščeno škodljivo kodo kljub
temu, da imate že nameščen protivirusni program, vam bomo le tega
odstranili, v kolikor bomo ocenili, da nimate nameščene ustrezne zaščite. V
tem primeru vam bomo namestili preizkusno verzijo programa ESET NOD32
Antivirus, ki vaš računalnik brezplačno ščiti 30 dni. Storitev opravljamo
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Imate občutek, da je
vaš računalnik počasen?
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samo na sedežu podjetja, zaradi dolgotrajnega postopka (več kot 4 ure).
Ponudba velja do 31. 10. 2010.
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