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Antivirové programyAntivirové programy

anebaneb

jak zabezpečit svůj počítač.jak zabezpečit svůj počítač.



    

Základní definiceZákladní definice

 Antivirový programAntivirový program sleduje všechny  sleduje všechny 
nejpodstatnější vstupní/výstupní místa, nejpodstatnější vstupní/výstupní místa, 
kterými by viry mohly do počítačového kterými by viry mohly do počítačového 
systému proniknout.systému proniknout.

 Pokud jde o viry samotné můžeme říci, Pokud jde o viry samotné můžeme říci, 
že se jedná o nežádoucí a ve většině že se jedná o nežádoucí a ve většině 
případů škodící kód, který se cíleně případů škodící kód, který se cíleně 
šíří. šíří. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 Antivirový programAntivirový program vyhledává a  vyhledává a 
kontroluje data na základě virové kontroluje data na základě virové 
databáze.databáze.

 V dnešní době vznikají nové viry a V dnešní době vznikají nové viry a 
jejich mutace, tak rychle, že výrobce jejich mutace, tak rychle, že výrobce 
musí na tuto situaci reagovat 24 hodin musí na tuto situaci reagovat 24 hodin 
denně. denně. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 Tato virová databáze antivirového Tato virová databáze antivirového 
programu je tedy průběžně programu je tedy průběžně 
aktualizována a je k dispozici aktualizována a je k dispozici 
uživatelům ke stažení, což se většinou uživatelům ke stažení, což se většinou 
děje automaticky stažením z internetu. děje automaticky stažením z internetu. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 Antivirové programyAntivirové programy dnes všechna  dnes všechna 
data, ke kterým přistupujeme, data, ke kterým přistupujeme, 
kontrolují na pozadí. Tuto činnost kontrolují na pozadí. Tuto činnost 
většinou nezaregistrujeme, pokud je většinou nezaregistrujeme, pokud je 
antivirový skener dostatečně rychlý a antivirový skener dostatečně rychlý a 
samozřejmě pokud soubory neobsahují samozřejmě pokud soubory neobsahují 
virus. virus. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 Antivirové programyAntivirové programy nabízejí také  nabízejí také 
funkci skenování souborů na vyžádání funkci skenování souborů na vyžádání 
uživatele s nastavitelnou úrovní uživatele s nastavitelnou úrovní 
analýzy souborů.analýzy souborů.



    

Antivirové programyAntivirové programy

 NOD32 Antivirus SystémNOD32 Antivirus Systém
 Alwil Avast!Alwil Avast!
 AVGAVG
 BitDefenderBitDefender
 Kaspersky AntivirusKaspersky Antivirus
 Symantec AntivirusSymantec Antivirus



    

Antivirové programyAntivirové programy

 AhnLab V3AhnLab V3
 AviraAvira
 BullGuardBullGuard
 CA eTrust AntivirusCA eTrust Antivirus
 CA Vet Anti-VirusCA Vet Anti-Virus
 CAT Quick HealCAT Quick Heal
 ClamAVClamAV
 Command AntiVirusCommand AntiVirus
 Dr.WEB Anti-VirusDr.WEB Anti-Virus



    

Antivirové programyAntivirové programy

 F-Secure Anti-VirusF-Secure Anti-Virus
 Fortinet FortiClientFortinet FortiClient
 FRISK F-Prot AntivirusFRISK F-Prot Antivirus
 GDATA AntiVirusKitGDATA AntiVirusKit
 McAfee VirusScanMcAfee VirusScan
 MDaemon AntivirusMDaemon Antivirus
 PC-cillin Internet SecurityPC-cillin Internet Security
 Sophos Anti-VirusSophos Anti-Virus
 VirusBuster ProfessionalVirusBuster Professional  



    

Softwarové FirewallySoftwarové Firewally

anebaneb

jak se bránit před útoky ze sítě.jak se bránit před útoky ze sítě.



    

Základní definiceZákladní definice

 FirewallFirewall, česky něco jako , česky něco jako 
„bezpečnostní brána“, je zjednodušeně „bezpečnostní brána“, je zjednodušeně 
řečeno zařízení či software oddělující řečeno zařízení či software oddělující 
provoz mezi dvěma sítěmi provoz mezi dvěma sítěmi 
(naší domácí a internetem).(naší domácí a internetem).



    

Základní definiceZákladní definice

 Firewall Firewall propouští jedním nebo propouští jedním nebo 
druhým směrem data podle určitých druhým směrem data podle určitých 
předem definovaných pravidel. Brání předem definovaných pravidel. Brání 
tak zejména před neoprávněnými tak zejména před neoprávněnými 
průniky do sítě a odesílání dat ze sítě průniky do sítě a odesílání dat ze sítě 
bez vědomí a souhlasu uživatele. bez vědomí a souhlasu uživatele. 



    

Základní definiceZákladní definice

 V prostředí domácností a malých firem V prostředí domácností a malých firem 
je instalace brány firewall je instalace brány firewall 
nejefektivnějším a nejdůležitějším nejefektivnějším a nejdůležitějším 
prvním krokem při ochraně počítače. prvním krokem při ochraně počítače. 
Je důležité, aby firewall a antivirový Je důležité, aby firewall a antivirový 
software byly zapnuty ještě před software byly zapnuty ještě před 
připojením k Internetu. připojením k Internetu. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 Princip je takový, že na firewallu se Princip je takový, že na firewallu se 
definují pravidla, podle kterých může definují pravidla, podle kterých může 
probíhat komunikace, resp. povolí se probíhat komunikace, resp. povolí se 
služby, které jsou nutné pro provoz a služby, které jsou nutné pro provoz a 
ostatní jsou zakázány. ostatní jsou zakázány. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 Firewally vás budou informovat o dění Firewally vás budou informovat o dění 
v síti (internetu), které podrobně v síti (internetu), které podrobně 
monitorují. Budou vás informovat i monitorují. Budou vás informovat i 
o legálních procesech, vzniklých o legálních procesech, vzniklých 
použitím některé vaší aplikace a dovolí použitím některé vaší aplikace a dovolí 
vám tuto činnost uložit jako vám tuto činnost uložit jako 
povolenou, či zakázanou. povolenou, či zakázanou. 



    

FirewallyFirewally

 Sunbelt Kerio Personal FirewallSunbelt Kerio Personal Firewall
 eTrust FirewalleTrust Firewall
 Hurricanesoft Personal FirewallHurricanesoft Personal Firewall
 ISS BlackICE PC ProtectionISS BlackICE PC Protection
 Lavasoft Personal FirewallLavasoft Personal Firewall
 McAfee FirewallMcAfee Firewall
 NetVeda Safety NetNetVeda Safety Net



    

AntiSpywareAntiSpyware

anebaneb

jak vyzrát na „špiony“.jak vyzrát na „špiony“.



    

Základní definiceZákladní definice

 AntiSpywareAntiSpyware je program k zjištění a  je program k zjištění a 
odstranění spyware. Co je to spyware? odstranění spyware. Co je to spyware? 
Název je složen ze dvou anglických Název je složen ze dvou anglických 
slov Spy a Software, které můžeme slov Spy a Software, které můžeme 
přeložit jako Špion a Program. přeložit jako Špion a Program. 
Spywarem tedy označujeme špionážní Spywarem tedy označujeme špionážní 
program.program.



    

Základní definiceZákladní definice

 Jedná se o software, který od vás Jedná se o software, který od vás 
shromažďuje osobní informace, aniž shromažďuje osobní informace, aniž 
by vám nejprve sdělil, co dělá, a by vám nejprve sdělil, co dělá, a 
neumožní vám se rozhodnout, zda-li si neumožní vám se rozhodnout, zda-li si 
to přejete či nikoliv. to přejete či nikoliv. 



    

Základní definiceZákladní definice

 Jedná se o software, který od vás Jedná se o software, který od vás 
shromažďuje osobní informace, aniž shromažďuje osobní informace, aniž 
by vám nejprve sdělil, co dělá, a by vám nejprve sdělil, co dělá, a 
neumožní vám se rozhodnout, zda-li si neumožní vám se rozhodnout, zda-li si 
to přejete či nikoliv. to přejete či nikoliv. 



    

Základní definiceZákladní definice

 Hlavním důvodem, proč máte být Hlavním důvodem, proč máte být 
spywarem znepokojeni, je vaše spywarem znepokojeni, je vaše 
soukromí. Tyto programy soukromí. Tyto programy 
zaznamenávají každý krok, který na zaznamenávají každý krok, který na 
internetu provedete. Mohou to být internetu provedete. Mohou to být 
seznamy webových stránek, které seznamy webových stránek, které 
navštěvujete, nebo citlivější informace, navštěvujete, nebo citlivější informace, 
jako jsou uživatelská jména a hesla. jako jsou uživatelská jména a hesla. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 Jelikož se nejedná přímo o viry, jejich Jelikož se nejedná přímo o viry, jejich 
přítomnost v PC zpravidla neodhalí přítomnost v PC zpravidla neodhalí 
přítomný antivir. K detekci a k vyčištění přítomný antivir. K detekci a k vyčištění 
je třeba mít nainstalované speciální je třeba mít nainstalované speciální 
programy určené pro vyhledávání programy určené pro vyhledávání 
spyware tzv. Antispyware.spyware tzv. Antispyware.

 AntiSpywareAntiSpyware vyhledává spyware na  vyhledává spyware na 
základě databáze, kterou aktualizuje základě databáze, kterou aktualizuje 
výrobce.výrobce.



    

AntiSpywareAntiSpyware

 Spyware TerminatorSpyware Terminator
 Ad-aware SEAd-aware SE
 Advanced Spyware RemoverAdvanced Spyware Remover
 AntiSpyAntiSpy
 BitDefender AntispywareBitDefender Antispyware
 CounterSpy CounterSpy 
 McAfee AntiSpyware McAfee AntiSpyware 



    

AntiSpamAntiSpam

anebaneb

jak na nevyžádanou poštu.jak na nevyžádanou poštu.



    

Základní definiceZákladní definice

 AntiSpamAntiSpam je inteligentní systém,  je inteligentní systém, 
který se snaží identifikovat spam, který se snaží identifikovat spam, 
případně ho mazat.případně ho mazat.

 Spam je nevyžádaná pošta, která je Spam je nevyžádaná pošta, která je 
hromadně rozesílána uživateli nebo roboty hromadně rozesílána uživateli nebo roboty 
z většinou neexistujících adres. Jedná se z většinou neexistujících adres. Jedná se 
o různé komerční nabídky výjímkou nejsou o různé komerční nabídky výjímkou nejsou 
ani viry a podvodné nástroje na získaní ani viry a podvodné nástroje na získaní 
osobních údajů nebo čísel kreditních karet. osobních údajů nebo čísel kreditních karet. 



    

Základní definiceZákladní definice

 Faktorem, který zvýší množství spamu Faktorem, který zvýší množství spamu 
proudícho do e-mailové schránky, proudícho do e-mailové schránky, 
může být zveřejnění vaší e-mailové může být zveřejnění vaší e-mailové 
schránky na internetu nebo zadávání schránky na internetu nebo zadávání 
adresy do formulářů méně adresy do formulářů méně 
důvěryhodných společností. Například důvěryhodných společností. Například 
stačí, když na internetu napíšete svoji stačí, když na internetu napíšete svoji 
e-mailovou adresu v nějaké diskuzi. e-mailovou adresu v nějaké diskuzi. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 Samotný spam nikdy nezmizí, ale Samotný spam nikdy nezmizí, ale 
můžete jej do určité míry eliminovat - můžete jej do určité míry eliminovat - 
k tomu slouží software, který k tomu slouží software, který 
označujeme jako AntiSpam. označujeme jako AntiSpam. 



    

Principy a funkcePrincipy a funkce

 AntiSpamAntiSpam dosahuje vysoké účinnosti pokud  dosahuje vysoké účinnosti pokud 
se umí učit rozeznávat spam. V některých se umí učit rozeznávat spam. V některých 
případech ale potřebuje Vaši pomoc - případech ale potřebuje Vaši pomoc - 
označení nevyžádaných zpráv, které nebyly označení nevyžádaných zpráv, které nebyly 
rozpoznány, jako spam. Boj se spamem se rozpoznány, jako spam. Boj se spamem se 
může jevit jako „nekonečný příběh“, ale může jevit jako „nekonečný příběh“, ale 
kvalitním antispamovým produktem docílíte kvalitním antispamovým produktem docílíte 
dobrých výsledků a mimo jiné uspoříte času, dobrých výsledků a mimo jiné uspoříte času, 
který jistě nechcete věnovat spamu.který jistě nechcete věnovat spamu.



    

AntiSpamAntiSpam

 GFI MailEssentialsGFI MailEssentials
 Acronis Privacy ExpertAcronis Privacy Expert
 ChoiceMail OneChoiceMail One
 iHateSpamiHateSpam
 MailWasherMailWasher
 MatadorMatador
 QurbQurb
 Spam Agent Spam Agent 



    

AntiSpamAntiSpam

 Spam BisterSpam Bister
 Spam KillerSpam Killer
 SpamEater ProSpamEater Pro
 SpamNetSpamNet
 Spy SweeperSpy Sweeper
 Spybot - Search & DestroySpybot - Search & Destroy
 SpywareBlasterSpywareBlaster
 Symantec BrightMail AntiSpam Symantec BrightMail AntiSpam 



    

OdkazyOdkazy

 www.viry.czwww.viry.cz  
 www.spyware.czwww.spyware.cz  
 www.antivirovecentrum.czwww.antivirovecentrum.cz  
 www.hoax.czwww.hoax.cz  

http://www.viry.cz/
http://www.spyware.cz/
http://www.antivirovecentrum.cz/
http://www.hoax.cz/
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