V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

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

Vybíráme zajímavé aktuality:
Před Vánoci pozor na Neverquest. Krade peníze online...
V posledních měsících bylo zaznamenáno tisíce pokusů o napadení počítačů využívaných k internetovému
bankovnictví. Škodlivé programy dokážou zaútočit na "jakoukoliv banku v jakékoliv zemi". Trojský kůň
Neverquest používá řadu triků, kterými útočníci můžou obejít bankovní bezpečnostní systémy. Více...
Google a Microsoft společně zbrojí proti dětské pornografii
Google a Microsoft se dohodly na změnách ve svých vyhledávačích, které pomohou v boji proti dětské
pornografii. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Máte svou Wi-Fi síť dostatečně zabezpečenou?
V České republice je stále ještě v provozu mnoho nezabezpečených bezdrátových sítí,
které pro své majitele představují poměrně značné riziko. Krom toho, že takovou
bezdrátovou síť může někdo cizí zdarma využívat a tím ji zatěžovat (neboli zpomalovat),
může také navštěvovat stránky s nelegálním obsahem a tím dát podnět k vyšetřování
Police ČR. Doporučujeme v zabezpečení bezdrátové sítě používat silná hesla obsahující
velká a malá písmena, čísla i znaky.
Jak přepínat okna nebo celé aplikace ve Windows?
Pro přepínání mezi okny nebo aplikacemi lze využít klávesových zkratek: pro přepnutí
obsahu uvnitř aktuálního okna stiskněte současně Ctrl + Tab (například pro přepínání
záložek v Internet Exploreru), pro přepnutí mezi aplikacemi stiskněte Alt + Tab.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděl nejpřesněji pan Matějus z Vysokého Mýta, kterému

tímto gratulujeme k výhře softwaru Norton Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla: Kolik procent uživatelů v ČR (dle aktuální studie společnosti Kaspersky) přišlo alespoň
o část velice cenných osobních dat či informací, například o první fotografie vlastního dítěte nebo
o důležité maily?
Správná odpověď měla být 55% a výherce jsme vylosovali z více správných odpovědí. Zdroj: Laboratoř
společnosti Kaspersky.
Nová otázka:
Kolik jsme k 28. 11. 2013 publikovali aktualit na webu www.AntiviroveCentrum.cz?
Malá nápověda: Jedná se o třímístné číslo.
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 11. 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
Srazí se dvě auta a pořádně. Z jednoho se vypotácí chlap, z druhého ženská a ta povídá:
"Bože to je štěstí, oba na živu a ještě vy krásnej chlap. Měli bychom se seznámit.
Já jsem Věra." "Těší mě, já Honza." Ženská šáhne do auta, vytáhne flašku a říká:
"To je príma, nerozbila se. Musíme to seznámení zapít."
Podá ji chlapovi, ten si pořádně přihne a podá ji zpět ženský.
Ta ji zazátkuje a strčí do auta. "Vy se nenapijete?" povídá chlap.
"Ne, já už jen počkám na policajty."

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

