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Kakšne nevarnosti nas čakajo v 2011?
..Leto 2010 je bilo na področju informacijske varnosti izredno razgibano, zato lahko nevarnosti, ki nam pretijo v novem letu, predvidimo
tudi brez kristalne krogle..

V letu 2011 se bo nadaljeval počasen, a vztrajen
trend nadomeščanja starejših operacijskih sistemov, kot so Windows 2000, Windows XP in Windows Vista, z modernejšim in zmogljivejšim sistemom Windows 7. Zaradi tega lahko pričakujemo vse več groženj, ki bodo napisane in prirejene posebej za ta sistem. To pomeni tudi, da lahko v prihajajočem letu pričakujemo pogostejše
in obširnejše sistemske posodobitve. Dejstvo je,
da se več kot šestdeset odstotkov vseh računalniških groženj širi s pomočjo izrabljanja že znanih varnostnih lukenj, tako v operacijskih sistemih kot v drugi programski opremi. Sprotne posodobitve so bistvenega pomena, zato poskrbite, da bodo na vašem računalniku nameščene
vse posodobitve Windows, posodobitve za pisarniške programe, spletne brskalnike in njihove
vtičnike, bralnike dokumentov PDF, predvajalnike multimedijskih datotek, Flash, Java itn.
V prihodnjem letu lahko pričakujemo tudi porast nevarnosti, ki za različne prevare izrabljajo
celo kopico raznovrstnih tehnik socialnega inženiringa. Te prežijo zlasti na naivne uporabnike
socialnih omrežij, kot sta Facebook ali Twitter, v
ribarskih e-sporočilih in na okuženih spletnih
straneh, najpogosteje na tistih iz tako imenovanega sivega območja – spletne strani s pornografsko vsebino, nelegalno programsko opre-

mo itn. Vse več takšnih nevarnih e-sporočil in
spletnih strani se bo pojavljalo tudi v slovenščini. Edina učinkovita obramba pred takšnimi grožnjam je izobraževanje in zdrava presoja.
Nadaljevala se bo tudi rast prodaje pametnih
telefonov, zato bodo ti vse zanimivejši tudi za
kiberkriminalce. Uporabniki so že dodobra spoznali prednost modernih mobilnih platform
kot so Android, Symbian, Windows Mobile in
iOS, s pomočjo katerih lahko opravljamo storitve, ki so bile še nedolgo tega v domeni računalnikov. Podatki na pametnih telefonih postajajo za kiberkriminalce enako zanimivi kot tisti
na računalnikih.
V prihajajočem letu lahko pričakujemo tudi nevarno kodo, ki bo sposobna izrabljati varnostne
luknje v novem spletnem standardu HTML 5, še
več računalniških črvov za industrijsko vohunjenje kot je bil letošnji Stuxnet in še več porazdeljenih napadov za zavrnitev storitev na spletu
(DDoS napadov) s strani različnih hektivističnih
skupin, podobno kot so bili nedavni napadi na
spletne strani podjetij Mastercard in PayPal po
aferi WikiLeaks.
V zakulisju razvoja varnostnih rešitev in v boju
proti računalniškim nevarnostim ni nikoli dolgčas, saj je škodljiva koda vse naprednejša, njihovo število pa neprestano narašča. Najpomemb-
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INF/Autorun
Win32/HackKMS.A
MSIL/Agent.NDN
Win32/Toolbar.MyWebSearch
Win32/RegistryBooster
Java/TD.OpenStream.NAU
Win32/Packed.VMProtect.AAD
Win32/Merdirt.A
PDF/Exploit.Pidief.PDS.Gen
INF/Conﬁcker

nejši del obrambe pred vsemi vrstami groženj
brez dvoma ostaja protivirusna in protivohunska rešitev na vašem računalniku. ESET NOD32
Antivirus 4 in ESET Smart Security 4 bosta s svojo proaktivno tehnologijo ThreatSense poskrbela, da boste pred novimi grožnjami varni že takoj
ob izbruhu. Poskrbite, da bo vaš računalnik ostal
varen tudi v novem letu!
Na naši Facebook strani na naslovu www.facebook.com/ESETSlovenija poteka nagradna igra,
v kateri nagrajujemo vašo izvirnost. Predlagajte
Naj antivirus slogan za 2011, zberite največ 'Lajkov' in osvojite Apple iPad!
(P.R.)

POVEJ NAJ ANTIVIRUS
SLOGAN 2011 IN OSVOJI iPAD!
Sodeluj v nagradni igri Naj antivirus slogan 2011
in osvoji nov Apple iPad.
Najboljši slogan bo izbran glede na število “iLike”-ov,
ki jih bo prejel na Facebooku.

Prvih 10 najboljših sloganov dobi majčko
z zmagovalnim sloganom.
Nagradna igra traja od 10.12.2010 do 15.1.2011.

Več na facebook.com/ESETSlovenija
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