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Představení Slovníku pojmů ESET
Slovník pojmů ESET poskytuje ucelený přehled o aktuálních hrozbách a technologiích společnosti ESET, které vás
chrání před hrozbami.
Témata jsou rozdělena do následujících kapitol, které popisují:
• Detekce – zahrnuje počítačové viry, červy, trojské koně, potenciálně nežádoucí aplikace atd.
• Vzdálené útoky – hrozby, ke kterým dochází v lokálních sítích nebo internetu
• Poštovní hrozby – zahrnuje hoax, phishing, scam atd.
• Technologie společnosti ESET – funkce produktů dostupných v bezpečnostních řešeních společnosti ESET

Adware
Adware je zkratka termínu „advertising-supported software“. Do této kategorie patří programy, jejichž úkolem je
zobrazovat reklamy. Adware obvykle sám otevře nové vyskakovací okno (tzv. pop-up okno) s reklamou v
internetovém prohlížeči nebo změní nastavení výchozí domovské stránky v internetovém prohlížeči. Používají jej
často výrobci volně šiřitelných (bezplatných) programů, aby si finančně zajistili vývoj vlastní, v mnoha případech
užitečné aplikace.
Adware sám o sobě nebývá škodlivý, pouze uživatele obtěžuje. Nebezpečí spočívá v tom, že často provádí
sledování uživatele, podobně jako spyware.
Pokud se rozhodnete používat volně šiřitelný software, doporučujeme věnovat průběhu instalace zvýšenou
pozornost. Instalační program totiž často upozorňuje na to, že se spolu s daným programem nainstaluje také
adware, a zpravidla máte možnost jeho instalaci zakázat.
Některé programy nelze instalovat bez adware, nebo jejich funkce bude omezena. To znamená, že adware může
často přistupovat k operačnímu systému "legálním" způsobem, protože s ním uživatelé souhlasili. V tomto případě
je lepší preferovat bezpečí, než později litovat. Pokud je ve vašem počítači detekován soubor jako adware,
doporučujeme jej odstranit, protože existuje vysoká pravděpodobnost, že obsahuje škodlivý kód.

Botnet
Bot, nebo webový robot je automatizovaný škodlivý program, který prověří velké množství síťových adres a
infikuje zranitelné počítače. To umožňuje hackerům převzít kontrolu nad mnoha počítači najednou a proměnit je v
roboty (někdy označované jako zombie). Hackeři používají roboty obvykle k infikování velkého množství počítačů,
které vytvoří síť – tzv. botnet. Jakmile je botnet ve vašem počítači, může být použit pro distribuovaný útok (DDoS).
Proxy může být také použit k provádění automatizovaných úkolů přes internet, aniž byste o tom věděli (například
k odesílání spamu, virů nebo krádeži osobních údajů, soukromých informací, uživatelských údajů do
internetového bankovnictví nebo čísla kreditních karet).
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Falešná detekce (FP)
Reálně není možné zaručit 100% úspěšnost detekce, stejně tak 0% pravděpodobnost, že bude čistý objekt
označen jako malware.
Falešná detekce znamená, že čistý soubor nebo aplikace bude nesprávně klasifikován jako škodlivý kód nebo
potenciálně nechtěná aplikace.

Packer
Packery jsou runtime samorozbalovací spustitelné soubory, které spojují několik druhů škodlivého kódu do
jednoho balíčku.
Nejběžnější packery jsou UPX, PE_Compact, PKLite a ASPack. Stejný malware může být detekován odlišně, pokud
je komprimován pomocí rozdílných metod. Packery navíc dokáží v průběhu času měnit své "signatury" ve snaze
vyhnout se detekci ze strany antivirových programů.

Potenciálně zneužitelné aplikace
Existuje řada legitimních programů, které za běžných podmínek zjednodušují například správu počítačových sítí. V
nesprávných rukách však mohou být zneužity ke škodlivým účelům. ESET dokáže detekovat potenciální hrozby.
Potenciálně zneužitelná aplikace je v převážné většině komerční a legitimní software. Může jít například o
aplikace pro zobrazení vzdálené pracovní plochy, programy pro dešifrování kódů a hesel nebo tzv. keyloggery
(programy na monitorování stisknutých kláves).
Pokud v počítači zjistíte přítomnost zneužitelné aplikace, kterou jste si do systému neinstalovali, doporučujeme
její výskyt konzultovat se správcem sítě nebo příslušnou aplikaci odstranit.

Potenciálně nechtěné aplikace
Grayware nebo potenciálně nechtěné aplikace (PUA) je široká kategorie softwaru, jejíž záměr není tak
jednoznačně škodlivý jako u jiných typů škodlivého kódu, jako jsou viry, nebo trojské koně. Může však
nainstalovat další nežádoucí software, změnit chování digitálního zařízení nebo provádět činnosti, které uživatel
neschválil.
Do kategorie grayware mohou patřit aplikace, které: zobrazují reklamy, download wrappery, různé rozšíření
prohlížečů (toolbary), aplikace s klamavým chováním, bundleware, trackware nebo libovolný borderline software,
případně aplikace používající nezákonné nebo neetické obchodní praktiky (navzdory tomu, že se tváří legitimně).
Dále sem patří aplikace, které mohou být koncovým uživatelem považovány za nežádoucí, protože si u nich není
jist, co se stane, pokud povolí jejich instalaci.
Potenciálně zneužitelná aplikace může být legitimní (zpravidla komerční) software, který může být ovšem
útočníky zneužit. Detekci takové aplikace si můžete v nastavení našich produktů ESET kdykoli zapnout nebo
vypnout.
Existují ovšem situace, kdy mohou benefity potenciálně nechtěné aplikace převážit potenciální riziko. Proto tento
typ aplikací nedetekujeme tak přísně, jako jiný škodlivý kód, typicky trojské koně nebo červy.
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• Varování – Nalezena potenciálně nechtěná aplikace
• Nastavení
• Software wrappery
• Čističe registru
• Potenciálně nechtěný obsah

Názorné ukázky
Instrukce, jak najít a odstranit potenciálně nechtěné aplikace (PUA) prostřednictvím produktu určeného pro
domácí uživatele na platformě Windows, naleznete v naší Databázi znalostí.

Varování – Nalezena potenciálně nechtěná aplikace
Při detekování potenciálně nechtěné aplikace se zobrazí dialogové okno s možností výběru akce:
1.Vyléčit/Odpojit – vybráním této možnosti zabráníte spuštění nebo stažení aplikace, a zabráníte tak
infiltraci systému.
V případě stahování potenciálně nechtěné aplikace z webové stránky se v oznámení zobrazí možnost
Odpojit. Pokud se již soubor nachází na disku, v oznámení bude dostupné tlačítko Léčit.
2.Ignorovat – po vybrání této možnosti se může potenciálně nechtěná aplikace dostat do vašeho systému.
3.Vyloučit z detekce: Pokud chcete danou aplikaci používat a nechcete, aby vás produkt ESET upozorňoval
na potenciální riziko, klikněte na Rozšířené možnosti, zaškrtněte možnost Vyloučit z detekce a klikněte na
Ignorovat..
4.Vyloučit signaturu z detekce: Chcete-li povolit, aby všechny soubory identifikované specifickým názvem
detekce (signaturou) mohly být v budoucnu spuštěny v počítači bez přerušení (ze stávajících souborů nebo
souborů ke stažení), klikněte na Rozšířené možnosti, zaškrtněte políčko vedle Vyloučit signaturu z detekce
a klikněte na Ignorovat. Pokud se ihned zobrazí další okna detekce se stejným názvem detekce, zavřete je
kliknutím na Ignorovat (všechna další okna se týkají detekce, ke které došlo před vyloučením signatury z
detekce).
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Nastavení
Již při instalaci produktu ESET se můžete rozhodnout, zda chcete být upozorňováni na potenciálně nechtěné
aplikace:

VAROVÁNÍ
Potenciálně nechtěné aplikace mohou do vašeho systému doinstalovat adware, toolbary nebo další
aplikace, které mohou ve vašem systému provádět nechtěné a nebezpečné operace.
Nastavení detekce potenciálně nechtěných, zneužitelných nebo nezabezpečených aplikací můžete provést v
nastavení programu kdykoli. Postupujte přitom dle těchto kroků:
1. Otevřete si produkt ESET.
2. Stiskněte klávesu F5, čím se zobrazí Rozšířená nastavení.
3. Přejděte do sekce Detekční jádro (v dřívějších verzích známých jako Antivirus nebo Počítač), kde jsou
dostupné následující možnosti: Zapnout detekci potenciálně nechtěných aplikací, Zapnout detekci
potenciálně zneužitelných aplikací a Zapnout detekci podezřelých aplikací. Pro uložení změn klikněte na
tlačítko OK.
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Názorné ukázky
Podrobnější instrukce, jak nastavit produkty pro detekci nebo ignorování PUA, naleznete v článcích
Databáze znalostí ESET:
• ESET NOD32 Antivirus / ESET Internet Security / ESET Smart Security Premium
• ESET Cyber Security pro macOS / ESET Cyber Security Pro pro macOS
• ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus for Windows
• ESET Mobile Security pro Android

Software wrappery
Software wrapper představuje speciální typ úpravy aplikace, který používají některé softwarové portály. Vámi
požadovanou aplikaci nestahujete napřímo, ale prostřednictvím nástroje třetí strany. Tyto nástroje instalují do
systému kromě požadované aplikace také adware nebo toolbary. Softwarové portály ve většině případů
neinformují koncového uživatele, že ke stažení aplikace dochází prostřednictvím nástroje třetí strany. Rovněž
skrývají možnost odhlášení (opt-out). Přídavný software může měnit domovskou stránku ve vašem prohlížeči a
ovlivňovat výsledky vyhledávání. Společnost ESET detekuje software wrappery jako potenciálně nechtěné aplikace
(PUA). V případě detekce máte na výběr, zda chcete ve stahování pokračovat nebo si najdete jiný zdroj, ze kterého
si stáhnete neupravený instalační balíček.

Čističe registru
Čističe registru jsou aplikace, které mohou uživatele vyzývat k pravidelné údržbě registru Windows nebo jeho
pročištění. Použití čističů může nést rizika. V neposlední řadě mohou některé čističe registru zobrazovat
uživatelům nekvalifikovaná, neověřená a ničím nepodložená tvrzení o jejich výhodách nebo mohou generovat
zavádějící přehledy o stavu systému na základě "bezplatné kontroly". Cílem zavádějících hlášení a přehledů o
stavu systému je přimět vás k nákupu plné verze nebo předplatného, obvykle bez toho, aniž byste si skutečný
přínos čističe registru mohli vyzkoušet nebo vyhodnotit. Z tohoto důvodu řadíme tyto aplikace rovněž do
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kategorie potenciálně nechtěných a je jen na vás, zda je budete nebo nebudete používat.

Potenciálně nechtěný obsah
Pokud máte zapnutou detekci potenciálně nechtěných aplikací a navštívíte stránku s reputací PUA nebo reputací,
která navádí k akcím majícím dopad na systém, případně ovlivňující způsob prohlížení internetu, produkt ESET
obsah stránky nezobrazí, ale místo toho vás upozorní hlášením. Jako uživatel si můžete vybrat, zda chcete odejít
kliknutím na Vrátit se zpět, nebo pokračovat ve zobrazení obsahu stránky kliknutím na Ignorovat a pokračovat.

Pro více informací přejděte do ESET Databáze znalostí.

Ransomware
Ransomware (také známý jako filecoder) je typ škodlivého softwaru, který uzamkne vaše zařízení nebo zašifruje
obsah na vašem zařízení a vyžaduje od vás peníze, aby obnovil přístup k vašemu obsahu. Tento druh malwaru
může mít vestavěný časovač s předem naprogramovanou dobou splatnosti, která musí být splněna. Pokud
nebude lhůta dodržena, zvýší se cena nebo se zařízení stane neovladatelné.
Po infikování zařízení se ransomware zpravidla pokouší o zašifrování připojených sdílených disků. Může se zdát, že
se malware šíří po síti, ale ve skutečnosti tomu tak není. Tato situace nastane, jestliže je sdílená jednotka na
souborovém serveru již zašifrována, ale server napaden škodlivým softwarem není (pokud se nejedná o
terminálový server).
Autoři ransomware vygenerují dva klíče – veřejný a soukromý. Veřejný vloží do malwaru. Samotný ransomware
může být součástí trojského koně, případně může mít podobu běžného souboru nebo obrázku, který obdržíte
prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo služby pro zasílání okamžitých zpráv (tzv. instant messager). Po
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napadení počítače vygeneruje malware náhodný symetrický klíč a zašifruje data v zařízení. K šifrování
symetrického klíče se používá veřejný klíč v malwaru. Ransomware pak požaduje platbu za dešifrování dat. Zpráva
s požadavkem o platbu zobrazená na zařízení může obsahovat varování, že váš systém byl použit pro nezákonné
aktivity nebo obsahuje nelegální obsah. Oběť ransomware je požádána o zaplacení výkupného. Útočníci k tomu
využívají širokou paletu platebních metod. "Preferované" možnosti jsou obvykle ty, které je obtížné sledovat, tedy
kryptoměny, prémiové SMS zprávy nebo předplacené poukázky. Po obdržení platby by měl autor ransomware
odemknout zařízení, případně použít svůj soukromý klíč k dešifrování symetrického klíče a tím dešifrování dat
oběti - nicméně tato operace je bez záruky.

Více informací o ochraně proti ransomware
Produkty ESET používají vícevrstvé technologie, které chrání zařízení před ransomware. V naší Databázi
znalostí najdete informace a doporučené postupy, jak ochránti svůj systém před ransomware.

Rootkit
Rootkit je škodlivý kód, který umožňuje získat útočníkovi neomezený přístup k počítači. Po nákaze (obvykle využití
zranitelnost v systému) využívají ke svému zamaskování systémové funkce. Vydávají se za systémové procesy,
soubory a složky, nebo data v registru a z tohoto důvodu je velmi těžké rootkity detekovat standardními
technikami.
Rootkity lze detekovat:
1.Když se snaží získat přístup do systému. V této chvíli ještě nejsou aktivní a většina antivirových programů
eliminuje rootkity na této úrovni (za předpokladu, že detekční jádro obsahuje definici nakaženého
souboru).
2.Když se skrývají před běžnou kontrolou počítače. Jako uživatelé produktů ESET se můžete spolehnout na
technologii Anti-Stealth, která aktivně detekuje a eliminuje rootkity.

Spyware
Kategorie spyware zahrnuje programy, které odesílají informace bez vědomí uživatele. Odesílány jsou různé
statistické informace, jako například seznam navštěvovaných internetových stránek, seznam e-mailových adres v
adresáři nebo klávesy stisknuté uživatelem.
Tvůrci těchto programů argumentují tím, že se pouze snaží zjistit potřeby nebo zájmy uživatele, aby mohli
uživatelům zobrazovat cílenou reklamu. Hranice zneužitelnosti je však v tomto případě velmi nejasná a nelze
zaručit, že získané informace škodlivou aplikací nebudou v budoucnosti zneužity. Údaje získané spyware programy
totiž mohou obsahovat různé bezpečnostní kódy, čísla bankovních účtů a další citlivá data. Spyware se šíří
společně s některými volně šiřitelnými programy, aby si jejich autoři zajistili zdroj příjmu nebo nabídli zakoupení
placené verze programu. Často jste o této skutečnosti informováni během instalace a máte možnost zakoupit si
placenou verzi, která spyware neobsahuje.
Příkladem volně šiřitelného software obsahujícího spyware jsou hlavně klientské aplikace sítí P2P (peer-to-peer).
Zvláštní podkategorií jsou programy, které se vydávají za antispyware, přičemž samy obsahují spyware – například
Spyfalcon, Spy Sheriff.
Infikovaný soubor neobsahuje v podstatě nic jiného než samotný škodlivý kód, proto infikovaný soubor
doporučujeme vymazat.
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Keyloggery tvoří podkategorii spyware. Mohou být softwarové nebo hardwarové a navržené jsou zpravidla k
zaznamenávání stisknutých kláves. Softwarové keyloggery shromažďují informace, které jsou zadané na konkrétní
webové stránce nebo v aplikaci. Sofistikovanější keyloggery zaznamenávají zadaný text i text zkopírovaný či
vložený. Některé keyloggery zacílené na mobilní zařízení dokážou zaznamenávat hovory, informace z aplikací
určených pro odesílání zpráv, ukládat polohu zařízení nebo dokonce záznamy z mikrofonu či fotoaparátu.

Trojský kůň
Dříve platilo, že trojské koně byly typem infiltrace, snažící se maskovat za užitečné programy, aby si zajistily své
spuštění uživatelem.
Dnes se jedná o obecný pojem a trojské koně dělí do mnoha kategorií. Mezi nejznámější patří:
• Downloader – škodlivý program, jehož úlohou je z internetu stahovat do systému další infiltrace,
• Dropper – tzv. nosič, přenáší v sobě ukrytý další škodlivý software a ztěžuje tím jejich detekci antivirovými
programy,
• Backdoor – tzv. zadní dvířka, jedná se o program komunikující se vzdáleným útočníkem, který tak může
získat přístup a kontrolu nad napadeným systémem "zezadu",
• Keylogger – sleduje, jaké klávesy uživatel stisknul a odesílá informace vzdálenému útočníkovi,
• Dialer – připojuje se na zahraniční telefonní čísla, která jsou zpoplatněna vysokými částkami. Uživatel
prakticky nemá šanci zaregistrovat odpojení od svého poskytovatele připojení a vytvoření nového připojení
do zahraničí. Reálnou škodu mohou tyto programy způsobit pouze uživatelům s vytáčeným připojením (tzv.
dial-up).
Pokud v počítači detekujete trojský kůň, doporučujeme daný soubor vymazat, protože zpravidla neobsahuje
prakticky nic jiného, než samotný škodlivý kód.

Virus
Tento druh infiltrací obvykle napadá již existující soubory na disku. Pojmenován byl podle biologického viru,
protože se z počítače na další počítač šíří obdobným způsobem. Pojem "virus" je často chybně používán pro
označení všech dalších typů hrozeb a infiltrací. Tento zaběhnutý výraz dnes nahrazujeme mnohem přesnějším
termínem "malware" (škodlivý software, škodlivý kód).
Počítačové viry napadají nejčastěji spustitelné soubory a dokumenty, obvykle připojením těla viru na konec
souboru. Aktivace viru probíhá zhruba následovně: po spuštění napadeného souboru dojde prioritně ke spuštění
škodlivého kódu. Tím dojde k akci, kterou má v sobě virus naprogramovanou. Teprve poté bývá spuštěn původní
soubor. Virus může nakazit každý soubor, ke kterému má aktuálně přihlášený uživatel oprávnění pro zápis.
Počítačové viry mají různý rozsah působnosti a závažnosti. Některé viry jsou extrémně nebezpečné, protože
dokážou cíleně mazat soubory z disku. Jiné naopak pouze demonstrují zručnost tvůrců a uživatele spíše obtěžují,
než aby způsobovaly reálnou škodu.
Pokud je vaše zařízení napadené virem a nemůžete provést léčení, odešlete jej do některé z našich laboratoří
ESET. Upozorňujeme, že v určitých případech mohou být napadené soubory změněné tak, že jejich vyléčení a
návrat do původní podoby není možné. V takovém případě jsou nahrazené čistou kopií souboru.
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Červ
Počítačový červ je program obsahující škodlivý kód, který napadá hostitelské počítače a šíří se dál prostřednictvím
sítě. Základní rozdíl mezi virem a červem je ten, že červ se dokáže šířit sám a není závislý na hostitelském souboru
(či boot sektoru disku). Červ využívá k šíření hlavně elektronickou poštou nebo bezpečnostní zranitelnosti v
síťových aplikacích.
Červ je tedy mnohem životaschopnější než virus. Díky značnému rozšíření internetu se červ dokáže dostat do
celého světa během několika hodin od vydání, v některých případech dokonce v průběhu několika minut – a proto
je mnohem nebezpečnější než ostatní druhy škodlivého kódu.
Aktivovaný červ v systému dokáže způsobit celou řadu nepříjemností – od mazání souborů, přes značné
zpomalení činnosti počítače, až po deaktivaci některých programů. Díky svému charakteru je ideální pro distribuci
dalších druhů infiltrací.
V případě nákazy počítače červem doporučujeme infikovaný soubor odstranit, protože obsahuje výhradně
škodlivý kód.

DNS Poisoning
DNS Poisoning („otrávení“ pomocí odpovědi serveru DNS) je metoda, která dokáže oklamat počítač tím, že mu
útočník podsune klamné informace o DNS serveru, které považuje za autentické. Nepravdivé informace počítač
určitou dobu uchovává v mezipaměti, což útočníkovi umožňuje manipulaci s DNS odpověďmi z konkrétní IP
adresy. Tím dokáže u uživatele vyvolat dojem, že navštěvuje legitimní internetovou stránku, ve skutečnosti mu
však může být podsunut škodlivý obsah nebo se tímto způsobem do počítače stáhne počítačový vir nebo červ.

DoS útoky
DoS neboli Denial of Service – odmítnutí služby, je způsob útoku, který způsobí, že prostředky počítače nebudou
dostupné pro původní uživatele. Komunikace mezi uživateli je přetížená, neprobíhá správně a pro obnovení
funkčnosti je nutné počítač restartovat.
Cílem se stávají nejčastěji webové servery, kdy účelem útoku je vyřadit je z provozu.

Útoky ICMP
Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) je jedním z hlavních internetových protokolů. Slouží k
odesílání různých chybových hlášení a využívají ho k tomuto účelu zejména počítače a další zařízení v síti.
Vzdálené útoky zneužívají slabé stránky protokolu ICMP. ICMP je navržen pro jednosměrnou komunikaci bez
ověřování. Tento fakt dovoluje vzdálenému útočníkovi vyvolat například tzv. DoS útok (Denial of Service) nebo
útoky, které umožní sledování a přístup k paketům celé komunikace.
Typickými příklady ICMP útoků jsou ping flood, ICMP_ECHO flood nebo smurf attack. Mezi příznaky patří značné
zpomalení internetových aplikací, případně další problémy s připojením k internetu.
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Skenování portů
Port scanning (skenování portů) je činnost, která ověřuje, zda jsou v počítači otevřené porty. Skener portů je
speciální software, který dokáže v síti zjistit případné otevřené porty.
Počítačový port si lze představit jako virtuální bod, kterým procházejí informace z a do počítače, takže z hlediska
bezpečnosti jde o kritickou záležitost. Ve velkých sítích má tato činnost svoje opodstatnění, protože se jedná o
rychlý způsob pro odhalení případných bezpečnostních rizik.
Právě proto patří skenování portů mezi často používanou techniku vzdálenými útočníky. Prvním krokem je zaslání
paketů na každý port. Na základě odpovědi lze zjistit, zda se port používá. Pouhá kontrola sama o sobě ještě
nezpůsobuje žádné škody, ale tato technika však umožňuje odhalit nedostatečně zabezpečený bod a získat
kontrolu nad vzdáleným počítačem.
Síťovým administrátorům doporučujeme všechny nevyužívané porty a otevřené porty chránit před neoprávněným
přístupem.

SMB Relay
SMB Relay a SMB Relay2 jsou speciální programy, které dokáží provést útok na vzdálený počítač. Program využívá
protokol pro sdílení souborů SMB (Server Message Block) provázaný s rozhraním NetBIOS. Pokud sdílíte složku
nebo disk v rámci lokální sítě, využíváte s nejvyšší pravděpodobností tento způsob sdílení.
V rámci komunikace uvnitř lokální sítě poté dochází k výměně kontrolních součtů (hash) uživatelských hesel.
Program SMB Relay zachytává komunikaci na portu UDP 139 a 445, přesměruje pakety mezi klientem a serverem
příslušné stanice a upraví je. Po připojení a autentifikaci je klientská stanice odpojena a program SMB Relay
vytvoří novou virtuální IP adresu. K této adrese se poté lze připojit příkazem "net use \\192.168.1.1" a adresa
může být používána všemi integrovanými síťovými funkcemi systému Windows. Program přenáší veškerou
komunikaci SMB kromě vyjednávání (negotiation) a autentifikace. Pokud je klientský počítač připojen, vzdálený
útočník se může kdykoli připojit na uvedenou IP adresu.
Program SMB Relay 2 pracuje na stejném principu jako SMB Relay. Namísto IP adres však používá názvy z rozhraní
NetBIOS. Oba programy umožňují útoky typu "man-in-the-middle" (člověk uprostřed), tedy útoky, kde útočník
dokáže číst, zadávat a měnit odkazy mezi dvěma stranami bez toho, aby o tom některá ze stran věděla.
Nejčastějším příznakem je, že systém přestane reagovat, nebo dojde k náhlému restartování počítače.
Doporučenou ochranou proti těmto útokům je používání autentifikace za pomoci hesel nebo klíčů.

Desynchronizace TCP
Desynchronizace protokolu TCP je technika využívaná při tzv. útocích TCP Hijacking. Desynchronizace je vyvolána
procesem, kdy se sekvenční číslo přijatého paketu neshoduje s očekávaným sekvenčním číslem. V závislosti na
sekvenčním čísle poté dojde k zahození paketu (případně k jeho uložení do vyrovnávací paměti, pokud se nachází
v aktuálním okně komunikace).
Ve stavu desynchronizace si obě strany v komunikaci navzájem zahazují pakety. Do toho může vstoupit útočník
(sledující danou komunikaci) a dodat pakety se správným sekvenčním číslem. Útočník může v takovém případě
přidávat do komunikace příkazy nebo ji jinak pozměnit.
10

Cílem útoku je narušit spojení na úrovni klient-server, nebo P2P komunikaci. Zabránit takovému útoku je možné
použitím autentifikace jednotlivých segmentů protokolu TCP nebo dodržováním doporučených nastavení pro
správu a nastavení síťových zařízení.

Útok počítačového červa
Tzv. síťoví červi zneužívají různé bezpečnostní chyby v mnoha aplikacích. Díky značnému rozšíření internetu se
červ dokáže dostat do celého světa během několika hodin od vydání, v některých případech dokonce během
několika minut.
Většině útoků červů (Sasser, SqlSlammer) lze zabránit použitím výchozích nastavení zabezpečení v bráně firewall
nebo blokováním nechráněných a nepoužívaných portů. Je také důležité, aby byl váš operační systém
aktualizován o nejnovější opravy zabezpečení.

Credential stuffing
Credential stuffing je kybernetický útok, který využívá data z databází prozrazených přihlašovacích údajů. Útočníci
využívají data pro přihlášení k účtům na mnoha webech, a to za pomocí softwarových robotů a dalších metod
automatizace. Hlavními cíli jsou uživatelé, kteří používají identické přihlašovací údaje na více webech a službách.
Pokud je credential stuffing úspěšný, útočníci získávají plný přístup k účtu, osobním údajům a datům uloženým v
daném účtu uživatele. Tím může dojít i ke krádeži identity, podvodným transakcím, k dalšímu šíření spamu nebo
jiným kriminálním akcím.

Poštovní hrozby
E-mail, jako jeden se způsobů komunikace, nabízí řadu výhod.
S vysokou mírou anonymity internetu vzniká ovšem prostor pro podloudné aktivity, jako je např. odesílání
nevyžádaných e-mailů, tedy spamu. Spam šíří nevyžádanou reklamu, falešné zprávy (hoax) nebo škodlivý software
– malware. A co horší je fakt, že náklady na rozesílání jsou v podstatě nulové a tvůrci mají k dispozici spoustu
nástrojů a zdrojů na zjištění nových e-mailových adres. Množství nevyžádané pošty se tím stává těžko
regulovatelné a běžný uživatel elektronické pošty je v podstatě neustále vystavován nebezpečným útokům. Čím
déle je e-mailová schránka používána, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se dostane do databáze tvůrců
nevyžádané pošty.
Několik tipů jako prevence:
• Pokud je to možné, nezveřejňujte svou e-mailovou adresu na internetu,
• Poskytujte svoji e-mailovou adresu co nejméně,
• Používejte ne zcela běžné aliasy – složitější aliasy jsou obtížněji zjistitelné technikami používanými při
rozesílání nevyžádané pošty,
• Neodpovídejte na nevyžádanou poštu, kterou jste obdrželi,
• Věnujte pozornost vyplňování formulářů na internetu – zejména automaticky zaškrtnutým možnostem
typu "Ano, chci dostávat do své schránky informace o novinkách",
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• používejte více "specializovaných" e-mailových adres – např. pracovní e-mail, e-mail pro komunikaci s
přáteli a další,
• Jednou za čas můžete změnit e-mailovou adresu,
• Používejte antispamové řešení.

Reklamy
Reklama na internetu patří mezi nejrychleji rostoucí formy reklamy. Nabídky zasílané prostřednictvím e-mailu jsou
jednou z forem internetové reklamy. Jejich hlavní výhodou jsou téměř nulové náklady, přímé a okamžité doručení
adresátovi. Mnoho společností se snaží tímto způsobem udržovat kontakt se svými stávajícími zákazníky, případně
získávat nové, protože se jedná o účinný marketingový nástroj.
Reklama zasílaná e-mailem je sama o sobě legitimní. Uživatel může mít zájem získávat reklamní informace z určité
oblasti. Často si však nepřeje, aby mu reklama byla zasílána, ale přesto se tak děje. V takovém případě se reklamní
e-mail stává zároveň nevyžádanou poštou – spamem.
V současné době se množství nevyžádaných reklamních e-mailů stalo velkým problémem. Tvůrci nevyžádané
pošty se přirozeně snaží spam maskovat jako legitimní zprávu.

Fámy
Fáma (z anglického "hoax") je internetem masově šířena zpráva. Nejčastějším médiem je elektronická pošta,
případně komunikační nástroje typu ICQ a Skype. Jedná se buď o falešnou poplašnou zprávu, žert, nebo
mystifikaci – zpráva sama o sobě se nezakládá na pravdě.
Mezi často rozšířené fámy patří například informace o novém počítačovém viru, který má běžné (vymazání
souborů, získávání hesel), nebo až přímo absurdně znějící schopnosti a snaží se vyvolat v uživateli strach.
U některých poplašných zpráv se snaží autoři zajistit co největší rozšíření zprávy výzvami na další přeposlání pod
různými záminkami. Časté jsou fámy o mobilních telefonech, prosby o pomoc, nabídky na velké částky peněz ze
zahraničí. Ve většině případů je obtížné zjistit původní záměr autora.
V zásadě platí pravidlo, že pokud zpráva obsahuje výzvu k dalšímu hromadnému rozesílání, jedná se s největší
pravděpodobností o hoax. Na internetu existuje několik specializovaných stránek s databázi fám (hoaxů), na
kterých si ověřte pravost takové zprávy předtím, než ji přepošlete dále.

Phishing
Pojem phishing definuje kriminální činnost využívající tzv. sociálního inženýrství (technika manipulace s uživateli
vedoucí k získávání důvěrných informací). Cílem je získat citlivé údaje, jako například hesla k bankovním účtům,
PIN kódy a jiné detaily.
Zasláním e-mailu, jako důvěryhodné osoby nebo firmy (např. finanční instituce, pojišťovny), dochází k získání
citlivých údajů. E-mail může vypadat velmi věrohodně a může obsahovat grafiku a obsah, který původně pocházel
ze zdroje, za který se vydává. Budete vyzváni k zadání svých osobních údajů na základě různých požadavků
(ověření údajů, finanční operace) – čísla bankovních účtů nebo uživatelská jména a hesla. Všechny tyto údaje,
pokud je předložíte, mohou být snadno odcizeny a zneužity.
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Banky a další instituce od vás prostřednictvím e-mailu nebudou nikdy vyžadovat uživatelské jméno a heslo.

Rozpoznání nevyžádané pošty
Existuje několik znaků, podle kterých se dá rozpoznat, zda je přijatá e-mailová zpráva nevyžádanou poštou. Pokud
daná zpráva splňuje některou z následujících podmínek, jedná se pravděpodobně o nevyžádanou poštu – spam.
• Adresa odesílatele nepatří do vašeho seznamu kontaktů.
• Dostanete výhodnou finanční nabídku, ale žádá se od vás vstupní poplatek.
• Pod různými záminkami (ověření údajů, přesun financí) jsou od vás požadovány citlivé přístupové údaje
(např. číslo bankovního účtu, heslo do internetového bankovnictví apod.).
• Zpráva je napsána v cizím jazyce.
• Zpráva nabízí produkt, o který se nezajímáte. Pokud máte přece jen o produkt zájem, je vhodné si ověřit
přímo u výrobce, zda odesílatel zprávy patří mezi důvěryhodné distributory.
• Zpráva obsahuje zkomolená slova, aby oklamala filtry pro nevyžádanou poštu. Například místo "viagra" ve
zprávě bude "vaigra " a podobně.

Pravidla
Pravidlo v antispamovém programu, případně poštovním klientovi, je účinným nástrojem pro správu pošty.
Pravidlo se skládá ze dvou logických částí:
1.Podmínka (například příchod zprávy z určité adresy);
2.Akce (například vymazání zprávy nebo přesunutí do předem určené složky).
Množství a variabilita pravidel závisí na použitém antispamovém modulu. Jejich funkcí je třídění pošty do
logických celků a její správa. Mohou zároveň sloužit i jako opatření proti nevyžádané poště. Typické příklady:
1. Podmínka: Přijde zpráva obsahující slovo typické pro nevyžádanou poštu
2. Akce: Vymazat zprávu

1. Podmínka: Příchozí zpráva obsahuje jako přílohu soubor s příponou .exe
2. Akce: Vymazat přílohu a zprávu uložit do schránky

1. Podmínka: Přijde zpráva z domény zaměstnavatele
2. Akce: Zařadit zprávu do záložky "Pracovní"

Doporučujeme používat kombinace několika pravidel pro zajištění efektivního filtrování nevyžádané pošty.
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Seznam povolených adres
Whitelist (v překladu "bílý seznam") je obecně seznam položek, případně osob, které jsou akceptovány, nebo mají
někam zajištěn přístup. Pojmem e-mailový whitelist se označuje seznam kontaktů, od kterých chcete přijímat emaily. Seznamy můžete vytvářet na základě klíčových slov, které jsou pak vyhledávány v e-mailových adresách,
názvů domén nebo IP adres.
Pokud je whitelist nastaven do režimu výjimek, zprávy z jiných adres, domén nebo IP adres se do pošty
nedostanou. Pokud se whitelist sice používá, ovšem ne v režimu výjimek, nevyžádaná pošta se přesune do
schránky s nevyžádanou poštou.
Whitelist je založen na opačném principu než blacklist. Výhodou whitelistu je, že není tak náročný na údržbu jako
blacklist. Obě metody můžete vhodně zkombinovat a dosáhnout tak účinného filtrování nevyžádané pošty.

Seznam spamových adres (Blacklist)
Blacklist (v překladu "černý seznam") je obecně seznam zakázaných položek/osob a ve virtuálním světě
představuje mechanismus, který povoluje přijímání elektronické pošty od všech uživatelů, kteří se na blacklistu
nenacházejí.
Existují dva druhy blacklistu. Uživatelsky definovaný seznam přímo v antispamovém řešení nebo veřejné dostupný
pravidelně aktualizovaný blacklist vydávaný renomovanými institucemi.
Jeho používání má velký význam pro blokování elektronické pošty. Je však náročný na údržbu, protože nové
adresy, které je potřeba přidat do seznamu, se objevují neustále. Vhodnou kombinací whitelistu a blacklistu
můžete docílit efektivního filtrování nevyžádané pošty.

Seznam výjimek
Na seznam výjimek se zpravidla přidávají e-mailové adresy, které byly zneužity a jsou využívány pro rozesílání
nevyžádané pošty. Zprávy rozesílané z adres uvedených na tomto seznamu tak budou vždy kontrolovány na
přítomnost spamu. Ve výchozím stavu Seznam výjimek obsahuje všechny e-mailové adresy z existujícího emailového účtu klienta.

Kontrola na serveru
Kontrola na serveru je technika pro odhalování hromadných nevyžádaných zpráv na základě jejich počtu a
uživatelské reakce. Na základě obsahu hlavní části zprávy se vypočítá digitální otisk. Unikátní ID číselná hodnota
zprávy neposkytuje žádnou informaci o obsahu zprávy, kromě toho, že dvě stejné zprávy budou mít stejný otisk,
zatímco dvě různé zprávy budou mít téměř jistě otisk různý.
Pokud uživatel označí danou zprávu jako nevyžádanou poštu, odešle se na server její otisk. Pokud server obdrží
více identických otisků, uloží jej do své databáze otisků nevyžádané pošty. Při kontrole došlé pošty znovu program
odesílá na server otisky přijatých zpráv. Server následně vrátí informaci, které zprávy označili ostatní uživatelé
jako nevyžádané.
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Advanced Memory Scanner
Advanced Memory Scanner (Pokročilá kontrola paměti) v kombinaci s funkcí Exploit Blocker poskytuje účinnou
ochranu proti škodlivému kódu, který využívá obfuskaci a šifrování pro zabránění detekce ze strany
bezpečnostních produktů. V případech, kdy obyčejná emulace nebo heuristika nemusí detekovat hrozbu, je
nástroj Advanced Memory Scanner schopen rozpoznat podezřelé chování a zkontrolovat hrozby, když se objeví v
systémové paměti. Toto řešení je účinné i proti silně obfuskačnímu malwaru.
Na rozdíl od technologie Exploit Blocker je Advanced Memory Scanner aktivní až v post-execution fázi, tedy
analyzuje kód až po jeho spuštění. Existuje tedy riziko, že předtím, než dojde k detekci hrozby, už může škodlivý
kód v systému provést nežádoucí aktivity. Přesto se jedná o další bezpečnostní vrstvu, která zastaví novou
infiltraci, pokud všechny ostatní detekční techniky selhaly.

Ochrana bankovnictví a online plateb
Ochrana bankovnictví a plateb představuje další vrstvu ochrany, která má chránit vaše finanční údaje během
online transakcí.
ESET Internet Security a ESET Smart Security Premium obsahuje vestavěný předdefinovaný seznam známých
stránek internetového bankovnictví, které automaticky otevírá v zabezpečeném prohlížeči. Tento seznam můžete
kdykoli rozšířit o internetový portál své banky.
Pokud chcete v zabezpečeném režimu spouštět všechny podporované internetové prohlížeče, je nutné aktivovat
možnost Zabezpečit všechny prohlížeče.
Více informací o této funkci naleznete v ESET Databázi znalostí:
• Jak používat ochranu bankovnictví a online plateb?
• Jak dočasně nebo trvale vypnout ESET Ochranu bankovnictví a online plateb
• Ochrana bankovnictví a online plateb – nejčastější chyby
Pro zajištění zabezpečeného prohlížení internetu je nezbytné použití šifrované komunikace pomocí protokolu
HTTPS. Ochrana bankovnictví a online plateb je dostupná v níže uvedených internetových prohlížečích:
• Internet Explorer 8.0.0.0
• Microsoft Edge 83.0.0.0
• Google Chrome 64.0.0.0
• Firefox 24.0.0.0

Ochrana bankovnictví a online plateb ve vašem oblíbeném internetovém
prohlížeči
Pokud spustíte ochranu bankovnictví a online plateb přímo z hlavního okna produktu ze záložky Nástroje, otevře
se internetový prohlížeč, který máte ve Windows nastaven jako výchozí. V ostatních případech, kdy si spustíte
vámi preferovaný internetový prohlížeč (nikoli z produktu ESET), budete po přístupu na adresu uvedenou na
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seznamu chráněných webových stránek přesměrováni do zabezpečeného prohlížeče produktem ESET, který bude
ten stejný, který právě používáte.

Ochrana proti zapojení do botnetu
Ochrana proti zapojení do botnetu analyzuje síťovou komunikaci a protokoly. Škodlivý kód botnetu se oproti
síťovým protokolům často mění. Naopak protokoly se v posledních několika letech nezměnily. Ochrana před
zapojením do botnetu pomáhá společnosti ESET porazit malware, který se snaží vyhnout detekci a pokouší se k síti
botnet připojit počítač.

DNA detekce
Pro odhalení škodlivého kódu používáme několik metod detekce, od vzorků pro konkrétní malware až po velmi
komplexní ESET DNA detekce, které zahrnují komplexní definice chování a charakteristické vlastnosti škodlivého
kódu. Pracují s komplexními definicemi škodlivého chování a charakteristikami malwaru. Škodlivý kód lze
jednoduše modifikovat, nicméně chování v systému tak lehce změnit nelze. A právě tohoto principu využívá DNA
detekce.
Pracujeme s hloubkovými analýzami kódu, které získají hlavní charakteristiku chování (gen), a na základě ní
vytváříme ESET DNA detekce, díky kterým můžeme neznámý škodlivý kód odhalit, ať už je na disku anebo v
paměti. Díky DNA detekcím jsme schopni efektivně detekovat nejen známý škodlivý kód, ale i jeho nové
modifikované varianty nebo dosud neviděný či neznámý škodlivý kód, který obsahuje stejné prvky škodlivého
chování.

ESET LiveGrid®
ESET LiveGrid® (nová generace systému včasného varování ESET ThreatSense.Net ) využívá data od uživatelů
bezpečnostních produktů ESET z celého světa a zasílá je do virových laboratoří společnosti ESET. Díky podezřelým
vzorkům a souvisejícím metadatům dokážeme prostřednictvím ESET LiveGrid® okamžitě reagovat na nejnovější
hrozby.
Analytici společnosti ESET používají získané informace k sestavení co nejpřesnějšího přehledu o rozsahu a povaze
globálních hrozeb, což nám pomáhá soustředit se na správné cíle. Data z ESET LiveGrid® hrají důležitou roli při
stanovování priorit v rámci automatizovaného zpracování.
Additionally, it implements a reputation system that helps to improve the overall efficiency of our anti-malware
solutions. A user can check the reputation of running processes and files directly from the program's interface or
contextual menu with additional information available from ESET LiveGrid®. When an executable file or archive is
being inspected on a user’s system, its hashtag is first compared against a database of white- and blacklisted
items. If it is found on the whitelist, the inspected file is considered clean and flagged to be excluded from future
scans. If it is on the blacklist, appropriate actions are taken based on the nature of the threat. If no match is
found, the file is scanned thoroughly. Based on the results of this scan, files are categorized as threats or nonthreats. This approach has a significant positive impact on scanning performance. This reputation system enables
effective detection of malware samples even before their signatures are delivered to the user’s computer via an
updated virus database (which happens several times a day).
Na rozdíl od reputačního systému ESET LiveGrid®, shromažďuje systém zpětné vazby ESET LiveGrid® z vašeho
počítače pouze informace, které se týkají nové infiltrace, tedy vzorek nebo kopie souboru, ve kterém se infiltrace
objevila, název složky, kde se soubor nacházel, název souboru, informace o datu a času detekce, způsob, jakým se
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infiltrace dostala do počítače, a informace o používaném operačním systému.

ESET LiveGrid® servery
Naše servery ESET LiveGrid® jsou umístěny v Bratislavě, Vídni a San Diegu – jsou zodpovědné za zasílání
odpovědí na požadavky bezpečnostních produktů. Zpracování odeslaných vzorků probíhá výhradně v
Bratislavě na Slovensku.

Zapnutí nebo vypnutí ESET LiveGrid® v produktech ESET
Pro více informací a názornou ukázku, jak zapnout nebo vypnout ESET LiveGrid® v produktech ESET,
přejděte do naší Databáze znalostí.

Exploit Blocker
Exploit Blocker představuje bezpečnostní vrstvu, která brání zneužití chyb v nejčastěji používaných aplikacích
třetích stran, jako jsou webové prohlížeče, čtečky PDF, poštovní klienti a součásti Microsoft Office. Exploit Blocker
sleduje podezřelé chování procesů, které by mohlo znamenat zneužití určité chyby v systému.
Pokud Exploit Blocker detekuje v zařízení podezřelý proces, dojde okamžitě k zablokování běhu daného procesu a
získaná data o hrozbě jsou odeslána do cloudového systému ESET LiveGrid®. Tato data jsou následně analyzována
ve virových laboratořích ESET a pomohou ochránit uživatele před neznámými novými hrozbami a tzv. zero-day
útoky (útoky nultého dne, škodlivým kódem zneužívajícím dosud nezáplatované bezpečnostní díry).

Java Exploit Blocker
Java Exploit Blocker je rozšíření existující technologie Exploit Blocker. Zabraňuje zneužití bezpečnostních děr v
doplňku Java a hledá chování podobné exploitu. Blokované vzorky mohou být hlášeny bezpečnostním analytikům.
Ti mohou vytvářet signatury pro blokování škodlivého kódu v různých vrstvách (blokování URL, stahování souborů
atd.).

Strojové učení
ESET pracuje s algoritmy strojového učení pro detekci a blokování hrozeb již od roku 1990. Neurální síť jsme
přidali do detekčního jádra produktů v roce 1998.
Strojové učení zahrnuje DNA detekce, které využívají modely založené na strojovém učení pro efektivní práci s i
bez pomoci cloudového připojení. Algoritmy strojového učení jsou nedílnou součástí počátečního třídění a
klasifikace příchozích vzorků a jejich umístění do imaginární „mapy kybernetické bezpečnosti“.
Společnost ESET vyvinula své vlastní jádro strojového učení, které kombinuje sílu neurální sítě (jako je hloubkové
učení a long short-term memory) a ručně vybranou skupinu šesti klasifikačních algoritmů. Díky tomu dokáže
generovat konsolidovaný výstup a pomoci správně označit příchozí vzorek jako čistý, potenciálně nechtěný nebo
škodlivý.
Jádro strojového učení ESET je vyladěné ke spolupráci s dalšími ochrannými technologiemi, jako je detekce na
úrovni DNA, sandbox a analýza paměti, jakož i s extrakcí behaviorálních funkcí, aby poskytovalo nejlepší míru
detekce, a co nejmenší množství falešných detekcí.
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Konfigurace skeneru v Rozšířeném nastavení produktu ESET
• Produkty ESET pro domácí uživatele na platformě Windows (od verze 13.1)
• Produkty z řady ESET Endpoint na platformě Windows (od verze 7.2)

Ochrana proti síťovým útokům
Ochrana proti síťovým útokům je rozšíření firewallu, které přináší vylepšenou detekci známých síťových typů
zranitelností na úrovni sítě. Implementace detekce známých zranitelností v nejčastěji používaných síťových
protokolech jako je SMB, RPC a RDP představuje další bezpečnostní vrstvu, která zajišťuje ochranu proti širokému
spektru škodlivých kódů, síťových útoků a zranitelností v síťových protokolech, které dosud nebyly opraveny.

Ochrana proti ransomware
Ochrana proti ransomware (ransomware shield) je detekční technika sledující chování aplikací a procesů, které se
pokoušejí modifikovat soubory stejným způsobem jako ransomware / filecoder. Pokud je chování aplikace
považováno za škodlivé nebo kontrola na základě reputace ji vyhodnotí jako podezřelou, dojde k jejímu
zablokování a ukončení běžícího procesu, případně bude uživatel vyzván, zda ji chce zablokovat nebo povolit.
Pro správné fungování ochrany proti ransomware musí být aktivní technologie ESET LiveGrid®. Instrukce,
jak zapnout a ověřit fungování technologie ESET LiveGrid® v produktu ESET, naleznete v naší Databázi
znalostí.

Ochrana proti skriptovým útokům
Ochrana proti útokům prostřednictvím skriptu je tvořena ochranou proti JavaScriptu ve webových prohlížečích a
ochranou Antimalware Scan Interface (AMSI) proti skriptům v Powershell.

HIPS
Tato ochrana bude aktivní pouze v případě, pokud máte aktivován modul HIPS.
Tato ochrana je dostupná v níže uvedených prohlížečích:
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Microsoft Edge

Použijte podporovaný webový prohlížeč
Počet podporovaných verzí webových prohlížečů se může lišit, protože signatury souborů prohlížečů se
mění poměrně často. Nejnovější verze webového prohlížeče je však vždy podporována.

Zabezpečený prohlížeč
Zabezpečený prohlížeč představuje další vrstvu ochrany, která má chránit vaše citlivá data při prohlížení webu
(například finanční údaje během online transakcí).
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ESET Endpoint Security ve verzi 8 a novější obsahuje vestavěný předdefinovaný seznam známých stránek
internetového bankovnictví, které automaticky otevírá v zabezpečeném prohlížeči. Tento seznam můžete kdykoli
rozšířit o internetový portál své banky. Zabezpečený prohlížeč není standardně zapnutý.
Více informací o této funkci naleznete v naší Databázi znalostí.
Pro zajištění zabezpečeného prohlížení internetu je nezbytné použití šifrované komunikace pomocí protokolu
HTTPS. Abyste mohli využít Zabezpečený prohlížeč, měl by váš internetový prohlížeč splňovat níže uvedené
minimální požadavky:
• Internet Explorer 8.0.0.0
• Microsoft Edge 83.0.0.0
• Google Chrome 64.0.0.0
• Firefox 24.0.0.0

ESET Zabezpečený prohlížeč nad vámi preferovaným internetovým
prohlížečem
Pokud spustíte ESET Zabezpečený prohlížeč přímo z hlavního okna produktu ze záložky Nástroje, otevře se
internetový prohlížeč, který je v systému nastaven jako výchozí. V ostatních případech, kdy si spustíte vámi
preferovaný internetový prohlížeč (nikoli z produktu ESET), budete po přístupu na adresu uvedenou na seznamu
chráněných webových stránek přesměrováni do zabezpečeného prohlížeče produktem ESET, který bude ten
stejný, který právě používáte.

UEFI skener
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) skener je součást modulu Host-based Intrusion Prevention System
(HIPS), který chrání UEFI ve vašem zařízení. UEFI je firmware načítající se do paměti při startu počítače. Tento kód
je umístěn na paměťovém čipu, který se nachází na základní desce. Pokud by se útočníkovi podařilo do tohoto
rozhraní umístit škodlivý kód, přežil by restart i přeinstalaci operačního systému. Škodlivý kód dokáže v této části
počítače zpravidla přežít, protože většina bezpečnostních řešení tuto vrstvu nekontroluje.
UEFI skener běží automaticky. Kdykoli jej můžete spustit manuálně v hlavním okně programu v sekci Kontrola
počítače > Pokročilé kontroly > Volitelná kontrola, kdy jako cíl kontroly vyberte Boot sektory/UEFI. Pro více
informací o volitelné kontrole počítače se podívejte do kapitoly kontrola počítače.
Pokud již byl váš počítač infikován UEFI škodlivým kódem, přečtěte si následující článek z ESET Databáze
znalostí:
Můj počítač je infikován UEFI škodlivým kódem, co mám dělat?
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