
 

Заштита од малициозен софтвер или “malware”! 

Антивирусот е вклучен бесплатно во популарните 

оперативни уреди и истиот се користи кај сите 

компјутери, лаптопи, таблети и смартфони. Па така, 

Вашиот компјутер или мобилен уред веќе имаат 

антивирусна софтверска заштита, но истата 

вообичаено е бесплатна и нуди минимална заштита.  

Затоа, внимателно размислете за набавка на 

лиценцирана комерцијална антивирусна заштита која 

ќе ја подобрат безбедноста на уредите кои ги 

користите. 

Заштитниот ѕид “firewall” е 

мрежен безбедносен уред што го 

следи влезниот и излезниот 

мрежен сообраќај и одлучува 

дали ќе дозволи или ќе блокира 

специфичен сообраќај врз 

основа на дефиниран пакет на 

безбедносни процедури. 

Заштитиот ѕид е првата линија на 

одбрана во мрежната безбедност 

и создава сигурна зона помеѓу 

Вашата компјутерска мрежа и 

надворешните мрежи како што е 

Интернетот. Сите оперативни 

уреди вклучуваат бесплатен 

заштитен ѕид, кој е едноставен за 

активирање и препорачливо е 

истиот да биде постојано вклучен. 

Сомнителна апликација е форма на измама со 

идентитет која вклучува изманик кој аплицира за 

нова сметка за услуги или производи и притоа за 

истите користи лажен идентитет.  

За инсталирање на апликации од Интернет на 

уредите треба да се користат исклучиво 

апликации од е-продавниците кои се одобрени од 

страна на производителот на оперативниот уред 

(за мобилните телефони и таблетите тоа се 

Google Play Store или Apple App Store).  

Овие апликации се проверуваат од страна на 

производителот со цел да обезбедат одредено 

ниво на заштита.  

Поради тоа треба да се воздржите од 

инсталирање на апликации од трети лица, од 

непознати извори или пиратски софтвери, бидејќи 

истите не се проверени и најчесто содржат 

вируси. 

Софтверот на сите 

компјутери, лаптопи, 

мобилни телефони и 

таблети треба секогаш да 

бидат ажурирани со 

најновите верзии од 

производителите и 

добавувачите на софтвер и 

хардвер.  

Примената на 

ажурирањето на 

информатичката опрема е 

една од најважните работи 

што треба да ја направите 

за да ја подобрите 

безбедноста. 

Ваквите уреди за складирање најчесто се 

користат за пренос на податоци помеѓу 

организации и луѓе. Доколку само еден 

невнимателен корисник ненамерно 

приклучи инфициран мемориски уред 

може да направи голема штета. 


