Datorologs: otrdien 27.martā – Datora veselības
diena.
Katrs Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas pārliecināties, ka viņa dators nav inficēts vai arī
izārstēt jau iegūtos vīrusus – tikai reizi gadā – 27.martā var saņemt valsts apmaksātu
dator-pārbaudi pie Datorologa. Šis pakalpojums ES E-prasmju nedēļas ietvaros
pieejams jebkuram datorlietotājam, kurš saskāries ar sava datora patvaļīgu rīcību
internetā, acīmredzamu lēnīgumu tā darbībā vai citiem e-veselības traucējumiem.
Datorologa konsultācija palīdzēs arī tiem, kuri nezina kā pasargāt savu datu, privātās
dzīves un naudas drošību e-vidē. Datorologs ir valsts Informācijas tehnoloģiju drošības
incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV darbinieks, kurš var diagnosticēt un, ja
iespējams, novērst e-slimības un ļaunprātības Jūsu datorā, kā arī īsi pastāstīt, kā vari
pasargāt savu datoru nākotnē. Visi Datorologa padomi ir bez maksas. Datorologs
nereklamē neviena konkrēta ražotāja izstrādātās antivīrusu programmas.
Datorologs pieņems: otrdien, 27.martā no 10:00 līdz 15:00, Raiņa bulvārī 29, Rīgā
(netālu no Stacijas laukuma)
Lai arī konkrētu datoru un datorizētu iekārtu skaitu Latvijā ir grūti noteikt tiek lēsts ka
kopā valstī reģistrētas apmēram 1 600 000 IP adreses ( zem kurām tīklā var darboties
daudz vairāk datoru). Pēc CERT.LV datiem šobrīd 12 000 šo IP adrešu ir inficētas un
noteikti jāpārbauda.
Pirms Datorologa apmeklējuma iesakām pārbaudīt Tava datora veselību, apmeklējot
portālu www.esidross.lv. Gadījumā, ja Tava datora IP adrese ir inficēto adrešu sarakstā,
parādīsies sarkans brīdinājums. Taču pilnu diagnozi un ārstēšanu iespējams veikt
klātienē, pie Datorologa.
Eurostat pagājušajā gadā veiktā analīze secinājusi, ka katrs trešais ES datorlietotājs
saskāries ar datorvīrusu pēdējā gada laikā. Visbiežāk ar to galā tikusi datorā jau
uzstādītā antivīrusu programma, tādēļ problēma parasti tiek momentā novērsta, ja
vien lietotājs laikus atjaunina antivīrusu un interneta pārlūkprogrammas. Tomēr pēc
speciālistu aplēsēm ap 5% datoru valstī ir vīrusa nēsātāji un izplatītāji – to paši nemaz
nezinot. „Tas nepatīkamākais šajā situācijā jebkuram datora īpašniekam ir fakts, ka,
mums nenojaušot, Jūsu dators, patvaļīgi izsūtot mēstuļes vai uzbrūkot citiem datoriem,
pats izplata infekciju. Pat, ja ikdienā esat likumpaklausīgs un pieklājīgs pilsonis, e-vidē
Jūsu inficētais dators var padarīt Jūs par līdzvainīgu rupjību un pat nelikumību izplatībā,
kas galējā variantā var būt pat kriminālsodāms noziegums ,” brīdina CERT.LV vadītāja
Baiba Kaškina. Vairāk informācijas:
www.cert.lv, www.esidross.lv, www.e-prasmes.lv
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