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Kako zaščititi nov računalnik?
..Prodaja osebnih računalnikov in prenosnikov se v jesenskih mesecih na račun dijakov in študentov znatno poveča, zato vam ponujamo
nekaj osnovnih nasvetov za večjo varnost, ki veljajo za vse uporabnike..

javljajo statistiko, požarni zid pa mora biti sposo
ben takšne komunikacije pravilno oceniti in v
primeru, da gre za neželeno komunikacijo, ukre
pati. Tu vam lahko znova priporočamo ESET
Smart Security, ki poleg prej omenjene protivi
rusne in protivohunske zaščite, zagotavlja tudi
napreden osebni požarni zid, ki je sposoben
preverjanja vse dohodne in odhodne komu
nikacije, vključuje pa tudi zaščito pred neželeno
pošto, ki s časom postane nočna mora vsakega
uporabnika elektronske pošte.
Eden od bolj pogostih načinov za širjenje
škodljive kode so tudi USB ključki in ostali izmen
ljivi mediji. Največ zaslug za to gre operacijskim
sistemom Windows in funkciji Autorun, ki
poskrbi za to, da se lahko nevarni programi
zaženejo samodejno, takoj ob vstavitvi izmen
ljivih naprav v računalnik. Na srečo so pri Micro
softu pripravili posodobitve, ki možnost takšne
ga napada zmanjšajo, prenesite si jih lahko s
spletnega naslova kod.si/autorun
Takoj ko zaključite z nameščanjem programske
opreme, ki jo boste potrebovali za svoje delo na
računalniku, trenutnemu skrbniškemu računu
dodelite geslo, nato pa ustvarite nov uporabniški
račun, mu dodelite zgolj omejene uporabniške
pravice in ga zaščitite z geslom. Svoj skrbniški
račun uporabljajte le za spreminjanje nastavitev
ter nameščanje in odstranjevanje programov,
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veliko večino ostalih opravil pa lahko opravite
tudi z omejenim uporabniškim računom, pred
vsem pa to pomeni, da boste nevarnim progra
mom precej otežili namestitev na vaš računalnik.
Pri izbiri gesel za uporabniške račune in vse os
tale račune, ki jih boste uporabljali za elektron
sko pošto, Facebook in ostale storitve,
upoštevajte nekaj navodil za izbiro dobrih gesel:
izogibajte se pravilno črkovanim besedam, tako
angleškim, slovenskim (izbira gesel s šumniki ni
priporočljiva) kot ostalim, v gesla ne vključujte
delov svojega imena, priimka ali uporabniškega
imena, imen svojih sorodnikov, krajev, kjer živite,
ali osebnih informacij kot sta telefonska ali regis
tracijska številka avtomobila, imen operacijskih
sistemov ali računalnikov, imen priljubljenih TV
zvezdnikov, oddaj, filmov ipd. Prav tako si ne iz
birajte gesel, ki uporabljajo izključno majhne ali
velike črke. Najboljša gesla vsebujejo kombi
nacijo velikih in majhnih črk, številk ter znakov
kot so podčrtaj, klicaj ipd., dolžina gesla pa naj
bo vsaj osem znakov.
(P.R.)

Potem je čas, da ga pregledate!

Preglej.me

2

0

ku

EU

R

!

po Pr
n ejm
v
vr ite
ed
no
st
i

Večina novih računalnikov je danes opremljena
s prednameščenim operacijskim sistemom Win
dows, enaka pravila pa pravzaprav veljajo tudi
za tiste, ki svoj operacijski sistem nameščate sa
mi. Najprej namestite protivirusni program in ga
posodobite z zadnjo zbirko virusnih definicij. Pri
izbiri protivirusnega programa velja upoštevati
nekaj osnovnih navodil – izberite takšnega, ki
zagotavlja dobro proaktivno zaščito in pri delo
vanju ne upočasnjuje računalnika. Priporočamo
vam ESET Smart Security, celovito varnostno
rešitev, ki vas bo ščitila pred računalniškimi viru
si, vohunskimi programi in vso ostalo škodljivo
kodo. Drugi korak pri zaščiti računalnika naj bo
posodobitev operacijskega sistema in druge
programske opreme – brskalnikov, bralnikov do
kumentov PDF, predvajalnikov multimedijskih
vsebin – z vsemi najnovejšimi varnostnimi po
pravki. Tako boste zakrpali varnostne luknje in
vsaj delno onemogočili enega od bolj pogostih
vektorjev širjenja nevarnih programov.
Naslednji korak naj bo namestitev požarnega
zidu, ki bo na vašem računalniku opravljal nalo
go vratarja in določal, kateri promet sme v vaš
računalnik vstopiti in kateri ne. Velik del progra
mov, ki jih imamo nameščene na računalniku,
komunicira preko interneta bodisi z ali brez naše
vednosti. Programi največkrat na strežnikih, s
katerimi komunicirajo, iščejo posodobitve ali

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

iStockPhoto

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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