NOVINKY PRO LÉTO 2016
Čtvrtletní souhrn aktualit a zajímavostí ze společnosti ESET

ESET zvítězil
v testech
ochrany
proti spamu

Ukrajinští
separatisté
cílem
kyberšpionáže

Aktuální informace a zajímavosti nejen
z oblasti kybernetické bezpečnosti
naleznete na www.dvojklik.cz.

ESET software
vydal nástroj
pro dešifrování
ransomware
TeslaCrypt

Bezpečnostní řešení
společnosti ESET jsou nejlépe hodnocenými produkty
v aktuálních testech předních nezávislých institucí Virus
Bulletin a AV-Comparatives. Produkty ESET Mail Security
pro Microsoft Exchange Server i ESET Smart Security
v obou testech dosáhly nejvyššího bodového zisku
a obě hodnocení vyhrály.

Výzkumníci společnosti
ESET objevili malware, jež unikal pozornosti veřejnosti
již od roku 2008. Hrozba, kterou ESET detekuje jako
Win32/Prikormka, se podle dostupných informací používá
ke špionáži separatistů v samozvaných lidových republikách Doněck a Luhansk. V malém procentu případů byl
malware detekován i v Rusku.

Společnost ESET vydala nástroj, který obnovuje soubory
zašifrované pomocí ransomware TeslaCrypt. Pokud byl
počítač uživatele infikován jednou z nových verzí tohoto
typu malware, konkrétně se jedná o TeslaCrypt ve verzích
3 a 4, lze jej odemknout pomocí dešifrovacího nástroje
a zachránit tak data.

Malware Kaiten představuje větší
riziko než dříve

Škodlivé přílohy e-mailu ohrožují
české uživatele

Chyba v systému Windows
komplikuje ochranu před DNS útoky

Analytici společnosti ESET objevili novou verzi malware
Linux/Remaiten, která útočí na routery, gateway
a bezdrátové přístupové body. Riziko představuje pro
všechny uživatele využívající těchto zařízení k přístupu
na internet. Eliminovat nebezpečí je možné aktualizací
firmwaru zařízení a respektováním základních bezpečnostních zásad.

V uplynulých měsících představoval nejčastější hrozbu
pro uživatele malware JS/Danger.ScriptAttachment šířící
se elektronickou poštou. Podíl na celkovém počtu detekcí
škodlivých kódů dosáhl jen za poslední měsíc 25%.
Tato hrozba se šíří jako škodlivá příloha e-mailu a může
do infiltrovaného zařízení stáhnout další druhy malware.
Jedná se nejčastěji o ransomware, který zařízení zašifruje
a za jeho odblokování požaduje po oběti výkupné.

Analytici společnosti ESET detekovali novou verzi adware
DNS Unlocker s unikátní schopností měnit výchozí
konfiguraci DNS. Typickým příkladem, jak DNS Unlocker
ovlivňuje napadený počítač, je zobrazování reklam, které
jako zdroj uvádí DNS Unlocker, a několika variantami
podvodných stránek upozorňujících na údajnou nákazu
počítače.

ESET Smart
Security 9
nejlepší v testu
SE Labs
ESET Smart Security 9
dosáhl stoprocentní úspěšnosti v historicky prvním testu
antivirových řešení od nezávislé britské laboratoře SE
Labs. Produkt byl bezchybný v přesnosti ochrany, vyhodnocování legitimity hrozeb i celkové přesnosti. „Je vzácné,
že při testování reálných hrozeb nějaký produkt nabídne
tak nekompromisní a kompletní ochranu,“ napsal ředitel
a zakladatel laboratoře SE Labc Simon Edwards.

ESET si udržel
pozici na trhu
s bezpečnostním
software
I přes stagnaci celosvětového trhu s bezpečnostním
software si společnost ESET dokázala v roce 2015 udržet
stabilní pozici na trhu. Jak informovala analytická společnost Gartner ve své zprávě. Společnost ESET si udržela
pozici pětky na trhu i v roce 2015, v podsegmentu bezpečnostního software pro domácnosti a firemní koncová
zařízení má podíl na trhu 5,8%.

Bez internetu
si dovolenou
již neumíme
představit
Přístup na internet
během dovolené preferuje nebo jej přímo vyžaduje
90% z nás. Celkem 85% obyvatel Česka mělo na poslední dovolené chytrý telefon, tablet, notebook či jiné
zařízení pro přístup k internetu. Vyplynulo to z průzkumu,
jež společně realizovaly společnosti ESET a Seznam.cz.
Při využívání veřejných wi-fi sítí pro přístup k internetu
je třeba myslet na rizika. Mít spolehlivou a aktualizovanou antivirovou ochranu je proto nezbytné.

