IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V prvním čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Množství malwaru pro mobilní zařízení je na prudkém vzestupu
Množství unikátních vzorků malwaru1 napadajících mobilní zařízení překročilo hranici 100 000. Více...
Facebook zveřejnil údaje o požadavcích vlád
Během prvního pololetí tohoto roku podaly vlády na 38 tisíc žádostí o osobní informace uživatelů
Facebooku.. Více...
1malware - škodlivý software

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Bojíte se platit na Internetu kartou? Tady je pár rad pro zvýšení bezpečnosti.
Nejlepší je platit kartou pouze tam, kde to už sami znáte, nebo vybírat dlouhodobě
působící e-shopy s garancemi a zkušenostmi tisíců zákazníků, případně internetové
obchody, které Vám doporučili Vaši známí.
Při zadávání údajů o kartě se ujistěte, že webová adresa platební stránky začíná na
https1 – musí tam být to "s" na konci, které značí, že webová stránka komunikuje s
Vaším počítačem šifrovaně a tedy mnohem bezpečněji.

Doporučujeme mít účet u banky, která ověřuje platby zasláním SMS na mobilní telefon
majitele karty.
Do budoucna ani toto nemusí zaručit úplnou ochranu před hackery2, ale snad se do té
doby objeví další forma zabezpečení plateb, kterou Vám opět rádi doporučíme.
Slíbili jsme Vám další klávesovou zkratku v operačních systémech Windows.
Klávesa WinKey (se symbolem Windows – okénko) + klávesa L: provede uzamčení
počítače a pro další práci bude požadovat heslo uživatele. Tato klávesová zkratka je
velmi užitečná pro zvýšení bezpečnosti a proto ji doporučujeme používat pokaždé, když
od počítače odcházíte (samozřejmě, funguje to jen v případě, že máte přihlašování do
Windows zabezpečeno heslem).
1http - Hypertext Transfer Protocol
2hacker - počítačový škůdce

Soutěž
Jaký byl v roce 2012 v České Republice zjištěn počet uživatelů PC starších 16 let?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás dárkový set MYSTIFY Blooming Tea a komplexní bezpečnostní
řešení ESET Smart Security pro 1 PC na rok zdarma (když je to první vydání, tak ať je radost z výhry
dvojnásobná). Odpovědi pište do 10. 9. 2013 na e-mail amenit@amenit.cz. V případě více správných
odpovědí výherce vylosujeme.
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 takhle poslala babička na americké farmě
malého Johnnyho s kýblem pro vodu ke skalnímu jezeru.
Johnny je za chvilku zpátky, celý vyděšený povídá:
"Babi, v tý vodě je krokodýl!"
"Jo, ten už tam žije několik let, ale nikdy nikomu neublížil.
A nejspíš z tebe má stejný strach, jako ty z něj."
"No, jestli má takovej strach, jako já, tak ta voda stejně nebude k pití."
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