Vážená paní magistro, vážený pane magistře,
stále více přihlížíme narůstajícímu trendu počítačového pirátství se snahou zmocnit se nejen obchodních, ale i osobních dat, spamy,
pokusy o získání hesel k bankovním účtům, případně snahou o využití výpočetní síly počítačů připojených do sítě Internet .
Ptáte se jak a proč zrovna Vás by se to mělo týkat, máte přeci antivir!?
Ano, antivir má svou důležitost a může pomoci. Ale je to jen antivir a ten není schopen reagovat ze své podstaty na komplexní hrozby.
Zabrání šíření virů ale co SPAM, Phishing, Hacking, Badware a Zombie net?
Co že to je?
• Vir - program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Některé viry mohou být cíleně ničivé (např. mazat soubory na
disku).
• Worm – může způsobit zneprovoznění počítače, nebo jeho součástí, odstraňování souborů uložených v počítači, šifrování
souborů uživatele atd.
• Spam – nežádoucí, masově šířené rozesílání zpráv – nerozesíláte spam?
• Phishing - podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.)
• Hacking - specialisté či programátoři s detailními znalostmi fungování systému, dokážou ho výborně používat, ale především si
ho i upravit podle svých potřeb např. k tvorbě Zombie Net.
• Zombie Net – ovládnutí počítače bez vědomí majitele a využití jeho výpočetní kapacity. Takto můžete např. rozesílat spam ale
také se „spolupodílet“ na dešifraci bankovních účtů a napadení jiných společností.
Šíření všech výše uvedených hrozeb je kvalifikováno jako trestný čin a to i v případě, že se na tomto podílíte nevědomky!
Co s tím?
představujeme vám bezpečnostní řešení ne jehož testování jsme se více jak rok podíleli a nyní jsme schopni říci:
„Ano, Našli jsme lék, který Vás ochrání proti nemocem jako:“
• útoky zvenčí (snaha zmocnit se dat ale také sledování provozu atd.)
• viry
• trojské koně (distribuce malých prográmků sloužících k ovládnutí vašeho počítače)
• spamy (nevyžádané poštovní zprávy)
• keylogger (odečítání stisknutých kláves vašeho počítače)
• zombienet (využití výpočetní síly vašeho počítače např. k rozluštění kódu bank. aplikace)
• phishing (podvodné stránky vytvořené za účelem získání přístupů k aplikacím)
• kontrola používání Internetu zaměstnanci

Bližší informace získáte na adrese:
nebo na tel.:

