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Προστατευτείτε από τα «ζιζάνια»
Προληπτική προστασία από το malware
με δωρεάν πρόγραμμα
Η πιο τυπική μέθοδος προστασίας του υπολογιστή περνάει μέσα από ένα πρόγραμμα
«Antivirus», ωστόσο αυτός ο όρος έχει επεκταθεί στις μέρες μας, προκειμένου να περιλάβει
κάθε κατηγορία malware, αλλά και spyware. Τα σύγχρονα προγράμματα ασφαλείας προσεγγίζουν το ζήτημα πιο σφαιρικά, διαθέτοντας πολλαπλά εργαλεία για διαφορετικούς τύπους
απειλών. Συνήθως, αυτά τα προγράμματα διατίθενται δωρεάν και παρέχουν προληπτική
προστασία από χιλιάδες περιπτώσεις malware και spyware. Από εκεί και πέρα έχει κανείς την
επιλογή να αγοράσει εκδόσεις αυτών των εφαρμογών οι οποίες προσθέτουν επιπλέον επίπεδα προστασίας από το spam και το phising, αλλά και υποκατάστατα του firewall των Windows
κ.ά. Ωστόσο, η συνηθέστερη περίπτωση είναι εκείνη ενός anti-malware προγράμματος, όπως
το δωρεάν και πολύ καλό avast, του οποίου τις λειτουργίες θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως.

Το avast Free Antivirus, όπως τα προγράμματα του είδους του, διαθέτει δύο τρόπους αντιμετώπισης του
malware. Κατ’ αρχάς, βασίζεται σε μια εκτενή βάση δεδομένων που αναγνωρίζει τους ιούς και τα άλλα
κακόβουλα προγράμματα και τα αναχαιτίζει. Έπειτα, διαθέτει τις δικές του μεθόδους, που ονομάζονται
«ευρετικοί αλγόριθμοι» (heuristic algorithms), δηλαδή ειδικός κώδικας, ο οποίος αναγνωρίζει ύποπτη
δραστηριότητα, ακόμη κι αν το συγκεκριμένο είδος malware δεν έχει καταγραφεί στη βάση δεδομένων.
Πρακτικά, η επιτυχία αυτών των μεθόδων δεν είναι εγγυημένη 100%, αλλά καλύπτει τις περισσότερες
απειλές που διακυβεύουν την ασφάλεια του υπολογιστή μας.
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Αφού το κατεβάσετε από το site http://www.avast.
com/el-gr/ και γίνει η επιτυχή εγκατάστασή του, το
πρόγραμμα παραμένει ενεργό, προασπίζοντας το σύστημα. Προσθέτει ένα εικονίδιο στη γραμμή εργασιών,
το οποίο δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένο. Επίσης,
κάθε φορά που κατεβάζει νέα στοιχεία και εμπλουτίζει τη βάση δεδομένων των ιών, προβάλλει σχετικό
μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, η
εγκατάσταση του avast είναι καλύτερο να
γίνει σύντομα, αμέσως μετά την εγκατάσταση των Windows και πριν αρχίσετε την
περιήγησή σας στο Διαδίκτυο. Μία από τις
πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνετε,
όσο είναι ακόμα καθαρό και απρόσβλητο το
σύστημά σας, είναι να δημιουργήσετε ένα
μέσο ασφαλείας, το οποίο θα είναι ένα USB
stick ή ένα CD με απαραίτητα διαγνωστικά
εργαλεία, με το οποίο θα μπορέσετε να
ξεκινήσετε τον υπολογιστή με ασφάλεια,
αν μολυνθεί ο δίσκος εκκίνησής του.

Ορισμένες φορές, όταν επιχειρείτε να
εγκαταστήσετε κάποια προγράμματα, αυτά
ερμηνεύονται λανθασμένα από το πρόγραμμα anti-malware ως ύποπτα και αποκλείονται
προληπτικά. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε
να απενεργοποιήσετε προσωρινά το avast με
δεξί κλικ στο εικονίδιό του και επιλέγοντας
«Απενεργοποίηση» για όσο χρονικό διάστημα
χρειάζεστε. Επίσης, αν δεν θέλετε το πρόγραμμα να εμφανίζει μηνύματα κατάστασης
όταν παίζετε ένα παιχνίδι σε πλήρη οθόνη,
μπορείτε να επιλέξετε από το μενού τη «Σιωπηλή/Gaming λειτουργία».
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Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν και το μόνο που απαιτείται είναι η εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας
κάποια έγκυρη διεύθυνση e-mail, μια διαδικασία που πραγματοποιείται online, πατώντας «Εγγραφή» στο
πάνω μέρος του κεντρικού παραθύρου της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το πρώτο
πράγμα που συστήνεται να κάνετε είναι μια πλήρης σάρωση του υπολογιστή για malware. Επιλέξτε από
το πλευρικό μενού στα αριστερά «Έλεγχος» και «Πλήρης έλεγχος συστήματος» από το σχετικό μενού
και πατήστε «Εκκίνηση».
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Παράλληλα με άλλες εργασίες που κάνετε στον υπολογιστή, μπορείτε να ελέγχετε
την πρόοδο της σάρωσης, να
τη διακόψετε προσωρινά ή και
να την ακυρώσετε. Κάθε φορά
που το avast αναγνωρίζει ένα
ύποπτο αρχείο, το απομονώνει, τοποθετώντας το σε
«καραντίνα», για να εμποδίσει
έτσι την ενεργοποίηση και την
εξάπλωση των ιών που περιέχει. Αν το πρόγραμμα που
αποκλείστηκε... «συνελήφθη»
κατά λάθος, μπορείτε να το
βγάλετε από την καραντίνα,
πατώντας το σχετικό κουμπί
και εν συνεχεία κλικάροντάς
το και επιλέγοντας «Επαναφορά και προσθήκη στις
εξαιρέσεις».
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Για πιο στοχευμένες και σύντομες σαρώσεις, μπορείτε να επιλέξετε έλεγχο συγκεκριμένων αποθηκευτικών μέσων, τύπων αρχείων ή φακέλων του υπολογιστή. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε να κάνει το
πρόγραμμα μια πολύ ενδελεχή, αλλά πιο αργή σάρωση για μια ειδική κατηγορία malware που ονομάζονται «Rootkits». Τα συγκεκριμένα malware παραμένουν αόρατα στο σύστημα και είναι προγραμματισμένα ώστε να κάνουν διάφορες κρυφές εργασίες ερήμην σας, για παράδειγμα να παρακολουθούν
τη δραστηριότητα του συστήματος αρχείων και ενδεχομένως να δίνουν αναφορά σε κάποιον άγνωστο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω Internet.
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Μπορείτε να ρυθμίσετε περαιτέρω τη συμπεριφορά του προγράμματος, όσον αφορά στο πόσο
προσεκτικά θα κάνει τις σαρώσεις, αλλά και πώς
θα αντιμετωπίζει τα ύποπτα προγράμματα. Μπορείτε, έτσι, να ορίσετε ώστε να εξετάζει και το
περιεχόμενο ορισμένων ή όλων των κατηγοριών
συμπιεσμένων αρχείων, τα οποία περιέχουν
άλλα αρχεία και προγράμματα. Επίσης, μπορείτε
να υποδείξετε στο πρόγραμμα τι να κάνει με
τους ιούς και τα προσβεβλημένα προγράμματα
που βρίσκει, αν και συνήθως η αυτόματη διόρθωση ανά περίπτωση είναι η γρηγορότερη και η
ευκολότερη επιλογή.
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Αν εκτελείτε σαρώσεις και παράλληλα
χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή για
άλλες εργασίες, μπορείτε να επιλέξετε οι σαρώσεις να εκτελούνται στο
παρασκήνιο με χαμηλή προτεραιότητα.
Μπορείτε επίσης να τσεκάρετε όλες
τις επιλογές που βρίσκονται στις κατηγορίες «Μόνιμη απομνημόνευση» και
«Πρόσβαση αρχείων», οι οποίες αν και
θα επιβραδύνουν σημαντικά τις σαρώσεις, ωστόσο θα τις καταστήσουν πιο
αποτελεσματικές. Σε κάθε περίπτωση,
υπάρχει και δυνατότητα καταγραφής
σε αρχείο κειμένου μιας αναλυτικής
αναφοράς με τα αποτελέσματα των
σαρώσεων, αν το επιθυμείτε.

40

προστασία από το malware
Υπάρχει η δυνατότητα να μειώσετε το χρόνο των σαρώσεων,
αν εξαιρέσετε ολόκληρους
φακέλους, αποθηκευτικά μέσα
ή δικτυακές τοποθεσίες για τα
οποία γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος για την ασφάλειά τους.
Για παράδειγμα, μπορείτε να
υποδείξετε στο πρόγραμμα να
εξαιρεί φακέλους με εικόνες,
μουσική, βίντεο, οι οποίοι δεν
περιέχουν εκτελέσιμα προγράμματα.

Γνωρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος
προσβολής από ιό ελλοχεύει στα εκτελέσιμα
αρχεία, δηλαδή στα αρχεία των προγραμμάτων που χρησιμοποιούμε, ωστόσο εδώ και
χρόνια έχει γίνει εφικτό να κρύβεται κακόβουλος κώδικας ακόμη και σε αρχεία εικόνων
στο Internet. Ο κίνδυνος προέρχεται κυρίως
από sites που στις φωτογραφίες τους κρύβεται κώδικας, ο οποίος εκτελείται από τον
web browser και χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε ενεργεί εις βάρος μας, για παράδειγμα
παρακολουθεί τη δραστηριότητά μας στο
Διαδίκτυο, υποκλέπτει κωδικούς κ.ά.
Αν έχετε τη δυνατότητα να αφήνετε τον υπολογιστή ανοιχτό όταν δεν τον χρειάζεστε, μπορείτε να
προγραμματίζετε τακτικές σαρώσεις για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Μάλιστα, αν πρόκειται
για φορητό υπολογιστή, μπορείτε να διακόπτετε τη
σάρωση, αν το σύστημα λειτουργεί με μπαταρία.
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Το avast περιέχει μια λειτουργία
τακτοποιημένης ενημέρωσης πολλών
συχνά χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων. Δίνει τη δυνατότητα άμεσης
ενημέρωσης, αλλά και παράβλεψης
των ενημερώσεων, αν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα ιδιαίτερα και
δεν θέλετε να απασχολείτε τη σύνδεση του Internet με αυτό το θέμα – ειδικά αν χρησιμοποιείτε σύνδεση mobile
Internet και θέλετε να αποφύγετε
ανεπιθύμητες χρεώσεις δεδομένων.

Εκτός από τα malware, το avast
περιέχει και τη δυνατότητα
εντοπισμού και απενεργοποίησης ανεπιθύμητων προσθέτων
για τους web browsers, τα οποία
δυσχεραίνουν τις περιηγήσεις
μας. Τέτοια πρόσθετα («addons») μπορούν να εγκατασταθούν στον web browser χωρίς τη
συγκατάθεσή μας και να κάνουν
διάφορα «άτακτα» πράγματα, όπως π.χ. να προσθέσουν
διάφορες γραμμές εργαλείων
ή να ανακατευθύνουν τη σελίδα
αναζήτησης.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία τόσο σε πανελλήνια, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση όποιος επιθυμεί να δει εποπτικά και σφαιρικά την κατάσταση
ασφάλειας στον υπολογιστή του και να λάβει μια εικόνα της ευρύτερης κατάστασης. Βέβαια, όλα αυτά
τα στοιχεία προέρχονται από συστήματα στα οποία έχουν εγκατασταθεί προγράμματα προστασίας της
Avast, οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτά τα στατιστικά δεδομένα είναι ένα περιορισμένο ποσοστό
των ζητημάτων ασφαλείας που ανακύπτουν.
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