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Zaščita se začne pri vaši televiziji
..Nobena pametna naprava ni več varna pred spletnimi nepridipravi. Zato jih ustrezno zaščitite, še preden bo prepozno..

V februarju so pri ESET-u predstavili nov antivirusni produkt imenovan ESET Smart TV Security. Napredna rešitev omogoča zaščito
tehnologije pred ciljno usmerjenimi zlonamernimi napadi na povezanih televizorjih in
drugih napravah z operacijskim sistemom Android.
Po statističnih podatkih, bi naj do leta 2020
prek spleta bilo priključenih kar 30 milijard
domačih naprav. Kljub temu da razne naprave
prinašajo številne prednosti gospodinjstvom,
pa ogrožajo vsakdanje življenje potrošnikov.
Med napravami, ki jih uporabljamo doma, vse
bolj postajajo glavne tarče zlonamernih napadov tudi pametne televizije, ki imajo vključene mikrofone, kamere in USB priključke. S
pridobitvijo nadzora nad pametno televizijo
spletni kriminalci, ne morejo napadati ostalih
naprav v domačem omrežju uporabnika in
vohljati za posamezniki in zbirati njihovih
osebnih ter občutljivih podatkov.
V prihodnosti bo uporaba pametnih televizij z
operacijskim sistemom Android TV OS nedvomno prispevala k širjenju zlonamerne
programske opreme, predvsem usmerjene na
Android naprave.
Produktni menedžer za mobilno varnost v
podjetju ESET (Branislav Orli) meni, da bi mo-
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rali potrošniki, glede na vedno večje tveganje
za varnost in zasebnost, začeti razmišljati o
zaščiti pametnih naprav na enak način kot
razmišljajo o zaščiti prenosnikov, pametnih
telefonov in tabličnih računalnikov.
Novo razvita aplikacija ESET Smart TV Security bo potrošnike ščitila z različnimi varnostnimi funkcijami. Med njih spada antivirusna zaščita, ki ščiti pred vedno bolj naraščajočo zlonamerno programsko kodo, usmerjeno na
pametne naprave z operacijskim sistemom
Android. Z zaščito »Anti-ransomware« bodo
uporabniki odstranili zlonamerno programsko kodo. Ravno tako bo omogočena zaznava
zlonamerne programske kode na morebiti
okuženih medijih, ki bodo povezani prek USB
priključkov. Pred poskusi kraje občutljivih
osebnih podatkov bodo uporabniki dodatno
zaščiteni z »Anti-phising« zaščito. Ta funkcija
bo na voljo v različici premium programa
ESET Smart TV Security.
Nov antivirusni program ESET Smart TV Security je na voljo prek trgovine Google Play in ga
lahko prenesete samo na televizijske naprave.
Ko bo program nameščen, bodo uporabniki
zaščitili celoten Android sistem, torej zraven
televizije še pameten telefon.
Pri ESET-u je varnost uporabnikov na prvem

mestu, saj se morajo ti počutiti varne, tudi kadar bodo želeli gledati svoje najboljše oddaje
in nanizanke ali ko bodo želeli brskati po spletu prek pametnega telefona. Kot najboljši ponudnik varnostih rešitev za naprave z operacijskim sistemom Android, je ESET najprimernejša izbira za potrošnike, saj si tako zagotovijo zaščito naprav v svojem domu.
(P. R.)
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