
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 39. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Vězeň poslal dozorci falešný email s pokyny k propuštění a pak v klidu odešel z vězení
Že emailům není radno věřit se přesvědčil dozorce v anglickém vězení, který dostal "od svého
nadřízeného" email s pokyny k propuštění vězně. Email mu ovšem poslal sám uvězněný!! Více...
  
Nová potvora napadá routery a zobrazuje nežádoucí reklamu
Potvora dokáže modifikovat nastavení DNS v routeru a pak do zobrazovaných stránek vkládá reklamu
a porno. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Chcete více soukromí při prohlížení internetu?
Nejrozšířenější internetové prohlížeče nabízí možnost navštívit webové stránky v tzv.
anonymním režimu. Výhodou tohoto režimu je, že nezanecháte žádné stopy v historii
prohlížeče, v úložišti souborů cookie ani v historii vyhledávání.
Mimo jiné to také znamená, že na Vás nebude na každém kroku vyskakovat reklama
společnosti Google na produkty, které jste nedávno hledali, ale budou se spíše
zobrazovat reklamy na oblasti příbuzné tomu, co právě prohlížíte.
Anonymní okno v Microsoft Internet Exploreru a v Mozilla Firefoxu otevřete z menu
prohlížeče volbou Nové anonymní okno, nebo rychleji pomocí klávesové zkratky
Ctrl+Shift+P. V Google Chrome je klávesová zkratka pro otevření anonymního okna
Ctrl+Shift+N.

Tohle není APRÍL
Že jsou podvodníci vynalézaví se už přesvědčilo mnoho lidí. Podělíme s Vámi o velmi
"hmatatelnou" zkušenost. Jeden z našich kolegů přinesl do firmy zařízení, které si pořídil
jeho příbuzný. O jaké šlo zařízení si můžete přečíst zde a jistě pak budete souhlasit
s konstatováním, že obezřetnosti není nikdy dost.

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=yjo7d7ZuSNv6l8P%2fOmAiU9eYze4ACJOmBNf9cwtXVTUUGrCz69DD%2bQ%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=34652975577335
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=268139449856582
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=192757178488470
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=234845368735257
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=267500118576014
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=46508168373000


Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Kott z Kladna, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru AVIRA
Antivirus Pro pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je v informatice označováno pod pojmem "Backdoor"?

Správná odpověď měla být:
Backdoor (Zadní vrátka) je v informatice název metody, která umožňuje obejít běžnou autentizaci, která
za běžných okolností brání uživateli v neoprávněném využívání počítačového systému. Zadní vrátka jsou
součástí softwaru či hardwaru a mohou být využívána k seriózním účelům (např. pro servisní přístup),
avšak často jsou zneužívána (crackerem jako exploit) či vládními organizacemi (např. NSA), takže jsou
klasifikována jako bezpečnostní riziko, resp. zranitelnost. Více informací naleznete zde .

Nová otázka:
Co je v informatice označováno pod pojmem "Penetrační test"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software ESET Smart Security pro 1 PC
na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 4. 2015 na e-mail amenit@amenit.cz.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete dozvědět, zda jste
vyhráli, co nejdříve, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 
Vtip pro dobrou náladu

  
Jednou přijede medvěd s novou motorkou na louku a zajíc se ptá: "Svezeš mě?"

Medvěd: "No jasně, sedni si dozadu."
Jedou 100 km/h medvěd se ptá: "Zajíci, nebojíš se?"

"Ne, medvěde, nebojím."
Jedou 150 km/h a medvěd se ptá: "Zajíci, nebojíš se?"

"Ne, medvěde, nebojím."
Jedou 200 km/h a medvěd se ptá: "Zajíci, nebojíš se?"

"Ne, medvěde, nebojím. A víš co, můžu si vyzkoušet taky řídit?"
"No, jasný."

Tak řídí zajíc.
Jedou 100 km/h a zajíc se ptá: "Medvěde, nebojíš se?"

"Ne, zajíci, nebojím."
Jedou 150 km/h a zajíc se ptá: "Medvěde, nebojíš se?"

"Ne, zajíci, nebojím."
Jedou 200 km/h a zajíc se ptá: "Tak co medvěde, nebojíš se?"

"Ne, zajíci, nebojím."
"Ale měl bys!"

Medvěd: "A proč?"
Zajíc: "Protože já nedosáhnu na brzdy!"

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=264226028770123
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=134102301023959
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=260149573939333
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=21778302063962
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=177898408232695
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=121928633594374
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=lJ5KNGAEyR2HaKIt%2fTDmJB1EY713dVNZzGO54gJ8ELXinIvAseNRFlbawie1ps4eeA99YrwxmkgsEJ3ZP50b89boh0XS3E%2b%2f

