V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

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

Vybíráme zajímavé aktuality:
Citlivé údaje volně uložené na webu
Čeští uživatelé si nedávají pozor na ukládání citlivých údajů na webu. Jsou schopni bez zabezpečení uložit
vše od faktur, přes lékařské záznamy, až po firemní databáze klientů. Více...
Blíží se definitivní konec podpory Windows XP
V dubnu 2014 přijde definitivní konec podpory Windows XP ze strany Microsoftu. Na systémy bez
bezpečnostních záplat se už těší kyberlumpové[1]. Stejný osud čeká i zastaralý Office 2003. Windows XP
i Office 2003 samozřejmě budou fungovat i nadále, pro uživatele se vlastně nic nezmění, Microsoft "jen
přestane vydávat záplaty". Více...
[1]Kyberlumpové – hovorový výraz pro lidi, kteří se dopouštějí počítačové kriminality (nazývané také
kybernalitou).
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
V minulém čísle jsme se zmínili o přihlašování do počítače za použití hesla
a nyní se pokusíme o podrobnější vysvětlení. Vytvoření uživatelských účtů (nebo
také přístupů) chráněných heslem je jedním z nejdůležitějších prvků v zabezpečení
počítače. Na jednom počítači může existovat více uživatelských účtů s povoleným
přístupem k různým datům (obsahu) a činnostem. Typicky se omezené pravomoce (nebo
také práva, oprávnění) nastavují například dětem, nebo třeba pro zapůjčení počítače
návštěvě. Na každém počítači existuje alespoň jeden hlavní účet zvaný administrátorský
(účet správce), který nemá žádná omezení. Právě přes administrátorský účet lze
nastavovat ostatní účty a tak zabezpečení silným heslem je zde nejvíce žádoucí. Heslo
vytvářejte pokud možno co nejsložitější, s použitím malých a velkých písmen, číslic
i znaků. Jedno heslo by se nemělo používat pro více účtů (např. stejné heslo pro e-mail
i pro Facebook) a měli byste ho vždy po určité době měnit. Tato obecná pravidla ovšem
můžete používat dle svého uvážení, s ohledem na důležitost či citlivost dat, která mají
chránit.

Podrobnější informace k uživatelským účtům ve Windows naleznete zde.
Podrobnější informace k uživatelským účtům v Apple Mac OS naleznete na straně 58 zde.
Jak si rychle zobrazit plochu počítače ve Windows?
Pro rychlé zobrazení plochy ve Windows můžete použít klávesovou zkratku WinKey + D.
Opětovné použití WinKey + D Vám podle aktuální situace buď znovu zobrazí všechna
otevřená okna, nebo je naopak skryje (ve Windows 8 se to oproti starším verzím trochu
liší). Podobného cíle lze dosáhnout kliknutím na lištu v pravém v dolním rohu obrazovky.

Soutěž
Jaký je celkový počet produktů (položek, které lze vložit do košíku) nabízených našim
zákazníkům na webu www.AntiviroveCentrum.cz ?
Dáme Vám malou nápovědu: jedná se o pětimístné číslo.
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás Kaspersky Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 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.

Vyhodnocení minulé soutěže:
Fanfáru si zaslouží (nakonec šťastně vylosovaná) Monika Lžičarová z Moravské Chrastové za odpověď
nejbližší správnému číslu: 6 milionů uživatelů.
Správná odpověď měla být: 5.972.900 uživatelů nad 16 let využívalo v roce 2012 osobní počítače.
Informace jsme čerpali ze statistického úřadu.
Výherce získává dárkový set MYSTIFY Blooming Tea a komplexní bezpečnostní řešení ESET Smart
Security pro 1 PC na rok zdarma.

Vtip pro dobrou náladu
Hledá trpaslíček s lucerničkou zloděje.
Přijde za americkým prezidentem:
"Já jsem trpaslíček, mám lucerničku a hledám s ní zloděje!"
"U nás žádní zloději nejsou, jdi do Ruska!"
Jde tedy za ruským prezidentem:
"Já jsem trpaslíček, mám lucerničku a hledám s ní zloděje!"
"U nás žádní zloději nejsou, jdi do Čech!"
Přijde za českým prezidentem:
"Já jsem trpaslíček, sakra, kde mám lucerničku!"

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

