Malvér, advér, ransomvér
– nie je vér, ako vér
S týmito názvami sa už stretol asi každý, ale viete, čo znamenajú a aký je medzi nimi rozdiel?

Malvér

Zastrešuje všetky formy škodlivého kódu bez ohľadu na
spôsob, akým postihuje obete, ako sa správa alebo aké
škody spôsobuje.

Najbežnejšie druhy malvéru:

Ransomvér

Trójsky kôň

Malvér, ktorý po infiltrácii počítača
uzamkne súbory používateľa. Používateľovi
zabráni vo využívaní zariadenia a pýta
za odomknutie súborov „ransom“, teda
výkupné (zvyčajne v kryptomene).

Známy aj ako trojan, sa používa na
pomenovanie škodlivého softvéru na
rôzne falošné účely, často deštruktívme
alebo na účely krádeže dát. Trojan
neobsahuje nič okrem svojho vlastného
kódu. Preto je jediným riešením ho
vymazať.

Spyvér

Keylogger

Sledovací škodlivý softvér, ktorého primárnou
funkciou je zhromažďovanie osobných
informácií uložených vo vašom počítači či
monitorovanie webových stránok, ktoré
navštevujete alebo položiek, ktoré si zakúpite
online.

Druh malvéru, ktorý zaznamenáva čo píšete
na klávesnici vášho zariadenia. Takto dokáže
zachytávať správanie obete a ukradnúť aj
dáta, ktoré obeť nemá nikde uložené a len
ich príležitostne zadáva do niektorej služby či
programu.

*****
Password
Stealer

Bankový
malvér

Malvér, ktorý sa môže pokúsiť ukradnúť
uložené užívateľské mená či heslá. Je
podobný spyvéru či bankovému malvéru,
no zameriava sa výhradne na súbory či
programy, ktoré by mohli obsahovať heslá.

Tento druh malvéru sa zameriava na krádež
finančných informácií obete, ako sú čísla
kreditných kariet, prístupy do bankových
účtov, kryptopeňaženiek či iných služieb
spojených s peniazmi alebo kryptomenami.

Advér

Červ

Advér je škodlivý softvér s účelom šírením
reklamy. Zobrazuje vyskakovacie okná počas
surfovania po internete, nastavuje rôzne
internetové stránky ako domovské stránky
alebo otvára špeciálne okno programového
rozhrania. Advér býva často nainštalovaný
spolu s voľne stiahnuteľnými programami.

Malvér, ktorý má schopnosť replikovať sa z
počítača na počítač bez potreby akéhokoľvek
zásahu zo strany človeka. Ak máte nakazený
počítač, nepošle ďalej len jedného červa. Pokúsi
sa nakazíť množstvo ďalších počítačov tým,
že rozpošle tisíce jeho kópií, ktoré sa následne
replikujú.

