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PREDSTAVITEV

Protivirusni programi ESET

Najboljše darilo za vaš računalnik
..V prihajajočih prazničnih tednih lahko med svojo elektronsko pošto pričakujemo še več neželenih in ribarskih sporočil, lažnih e-voščilnic
in ostale navlake. Previdnost ne bo odveč..

Kiberkriminalci so s svojimi prevarami najdejavnejši ob odmevnejših dogodkih in praznikih. December je mesec, ko na plan stopijo z vsemi razpoložljivimi tehnikami socialnega inženiringa. Ne nasedajte raznim obljubam o brezplačnih Applovih iPadih, ne odpirajte elektronskih voščilnic od
neznancev in ne ogledujte si video vsebin, ki od vas zahtevajo nameščanje kodekov, ki so v resnici trojanski konji. Še največja previdnost pa je zaman, če se lahko škodljiva koda na vaš računalnik namesti brez vaše vednosti, z izrabljanjem varnostih lukenj v operacijskem sistemu, v programski opremi (spletni brskalniki, bralniki dokumentov PDF, predvajalniki multimedijskih vsebin) ali pa v primerih, ko protivirusnega programa sploh ne
uporabljate. Redne posodobitve operacijskega sistema in omenjene programske opreme ter izbira prave protivirusne rešitve so zato ključnega
pomena.
Klasične protivirusne rešitve, ki temeljijo zgolj na virusnih definicijah lahko
prepoznajo le znane grožnje. Težava pri takšnih rešitvah se pojavi pri ustavljanju novih napadov, takoj ob izbruhu, saj razvijalci za zaznavo grožnje
in pripravo nove zbirke virusnih posodobitev potrebujejo nekaj ur. Škodljivi programi se po spletu danes širijo z neverjetno hitrostjo, tveganje, da se
okužite z neznanimi grožnjami pa preveliko. ESET je v ta namen razvil
edinstveno tehnologijo ThreatSense, ki z naprednimi hevrističnimi metodami nevarno kodo prepozna takoj ob izbruhu, še preden strokovnjaki v
virusnem laboratoriju zanje pripravijo novo zbirko virusnih definicij.
Tehnologijo ThreatSense uporabljajo vsi ESETovi protivirusni programi,
tudi ESET NOD32 Antivirus in ESET Smart Security. Slednji je celovita varnostna rešitev, ki temelji na enakem pogonu kot ESET NOD32 Antivirus,
zagotavlja vrhunsko protivirusno in protivohunsko zaščito, poleg tega pa
ima vgrajen še osebni požarni zid ter filter pred neželeno pošto. Pri ESET
Smart Security ne gre le za okoren skupek različnih izdelkov in rešitev v

enem paketu, kot je to običajno pri poNOD32 TOP 10
www.eset.si
Deset najbolj razširjenih groženj v zadnjem tednu
dobnih varnostnih rešitvah. Gre za rezultat dolgotrajnega truda razvijalcev, da bi
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zagotavljanje najvišje možne stopnje
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varnosti na spletu združili z najmanjšim
���
���
odtisom na sistemu. ESET Smart Security
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računalnike ščiti pred virusi, trojanskimi
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konji, črvi, vohunskimi in oglaševalskimi
programi, korenskimi kompleti, ribarskimi in neželenimi elektronskimi
sporočili, poleg tega pa vgrajeni požarni zid preverja tudi vso dohodno in
izhodno komunikacijo, ne da bi zmanjšal učinkovitost delovanja sistema.
število okuženih
e-sporočil

Win32/Zaﬁ.B worm

različica Win32/Injector.BZ trojan

Win32/Netsky.Q worm
Win32/Netsky.C worm

Win32/Mydoom.Q worm

Win32/Netsky.AB worm
Win32/Merond.O virus

JS/TD.HackLoad.AD trojan
Win32/Oﬁcla.IW trojan
Win32/Bagle.HE worm

Nekaj glavnih prednosti programa ESET Smart Security:
• V grajen požarni zid ter zaščita pred neželeno pošto skrbita, da sta spletni promet in elektronska pošta čista in varna;
• Zaščita pred grožnjami, ki se širijo preko izmenljivih medijev kot so USB
ključki, prenosni diski itn.
• Program vključuje funkcijo samozaščite, ki preprečuje, da bi zlonamerna koda onemogočila ali celo odstranila program;
• Vgrajeni sistemski orodji SysInspector in SysRescue za natančno analizo
in čiščenje sistema iz zagonskih medijev;
• Majhna obremenitev sistema, brez pretirane in nepotrebne rabe sistemskih sredstev.
Vsi kupci ESET NOD32 Antivirus BOX in ESET Smart Security BOX izdelka,
boste ob registraciji programa do 31. 12. 2010 prejeli 180 dni brezplačne
zaščite!
(P.R.)

Najboljše darilo
za vaš računalnik.
ESET Smart Security 4 BOX in
ESET NOD32 Antivirus 4 BOX
Z registracijo izdelka do 31.12.2010
na www.eset.si/register dodatnih
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