M AGAZÍN

BEZPEČNOST

VYHNĚTE SE
REKLAMNÍMU BALASTU
Jako adware se označují počítačové programy
doprovázené reklamou. Existuje však několik škatulek,
do nichž lze jednotlivé adwarové programy zařadit.
Adware
OBECNÝ
NÁZEV
pro skupinu
programů,
které obsahují
nějakou formu
reklamy. Do
kategorie
adwaru spadá
celé spektrum
softwaru od
programů
bezplatných
(propagujících svého
výrobce) až
po programy
záškodnické
(zobrazující
nevyžádaná
reklamní
okna).

dware je často prezentován provádějící v počítači bez vědomého
jako jeden z typů záškod- souhlasu uživatele změny, které nenických programů. Adware jsou pro fungování programu nezbytje však širší skupina a rov- né. Jejich cílem je nejčastěji webonítko mezi něj a záškod- vý prohlížeč, kde dochází k instalaci
nické programy dát nelze. Je však nejrůznějších doplňků (často problepravda, že mezi adware patří i agre- matických), změně domovské stránsivní a škodlivé programy, které do ky nebo ke změně výchozího vyhledánapadeného počítače zanesou nevy- vače. Autoři se pokoušejí vytěžit zisk
propagací jiných produktů a služeb
žádanou reklamu v různé podobě.
Mezi adware však patří i regulér- nebo servírováním reklamy. Takto se
ní programy. Zpravidla jde o progra- chovají i známé počítačové programy poskytované zdarma, při jejichž my, které nelze označit za záškodnicpoužívání musíte tolerovat napří- ké. Spíše o nich můžeme hovořit jako
klad reklamní proužek. Často se lze o drzých nebo nevychovaných.
reklamy zbavit zaplacením registračního poplatku. Programy, které jsou
ﬁnančně podporovány příjmy z reklamy a které nemění žádná důležitá nastavení, určitě nelze považovat
za bezpečnostní hrozbu.
Dnes už však takto černobíle na adware hledět nelze. Existuje totiž i adware, který je na hranici mezi
programem škodlivým a re- NESPOLÉHEJTE NA doporučené instalace, často
gulérním. Jde o software uživateli vnutí nepotřebný reklamní balast.

A

UMRAVNĚTE NEVYCHOVANCE
Křiklavým příkladem drzého programu je populární komunikační nástroj
ICQ. Nepozornému uživateli změní jeho instalace domovskou stránku na Centrum.cz, preferovaný vyhledávač na ICQ Search a do prohlížeče
protlačí nepotřebnou nástrojovou lištu ICQ Toolbar. V okně programu ICQ
se pak zobrazuje nejrůznější reklama.
Ta nepředstavuje problém, ale změny
provedené ve webovém prohlížeči už
naštvou. Není však úplně pravda, že
k těmto změnám dojde bez souhlasu
uživatele. Většina uživatelů totiž procesu instalace nevěnuje dostatečnou
pozornost. A na to autoři sázejí.
Obrana je jednoduchá: věnovat pár
desítek sekund pozornost instalaci
programu a vždy zvolit uživatelskou
instalaci. Během ní si můžete vybrat,
co vše se smí instalovat a které změny nastavení je možné provést. Ano,
obrana je skutečně takto jednoduchá. Nepotřebujete ani drahý bezpečnostní software, ani žádné speciální
školení. Drzé programy zkrátka těží
z pohodlnosti nebo nepozornosti
uživatele. ■ JIŘÍ MACICH ml.

info
OCHRANA PROTI NEŽÁDOUCÍMU ADWARU



Ochranu před nežádoucím adwarem lze vyřešit
prostřednictvím moderních antivirových programů nebo
prostřednictvím programů specializovaných, jako je např. Spybot
S&D (www.safer-networking.org) nebo SuperAntiSpyware
(www.superantispyware.com). Oba jsou v základní verzi
poskytovány zdarma a vedle tradičního antivirového programu
mohou sloužit jako další stupeň ochrany nejen před adwarem,
ale i před dalšími typy programů narušujících soukromí.
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POZOR NA DOPORUČENOU INSTALACI



Instalační program v mnoha případech nabídne instalaci
plnou (doporučenou) nebo vlastní (uživatelskou).
Uživatelé si nechtějí komplikovat život, a tak bez většího
zamyšlení pokračují v přednastavené (doporučené) instalaci.
Jenže tak často zároveň dávají souhlas k provedení různých
zásahů do systému nad rámec fungování programu. Zkrácení
času instalace pak může ve výsledku znamenat desítky minut
času stráveného odstraňováním reklamního balastu.
www.ppk.cz

