V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

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

Vybíráme zajímavé aktuality:
Microsoft opět upozorňuje na rizika spojená s ukončením podpory Windows XP
Ve zprávě bezpečnostní expertů opět zaznívá varování před ukončením podpory Windows XP. Podle
zprávy nebude Windows XP, jako již zastaralý operační systém, schopen vzdorovat útokům. Více...
Jaký bude rok 2014 z hlediska kybernetických hrozeb? Vaše peníze a soukromí nebudou mít
klid
Analytici společnosti Kaspersky Lab sestavili na základě vývoje kybernetického zločinu v posledních
12 měsících předpověď v této oblasti na příští rok. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Otravují Vás v internetovém prohlížeči Toolbary a chcete se jich zbavit?
Postup naleznete v těchto návodech:
a) Návod pro MS Internet Explorer .
b) Návod pro Google Chrome.
c) Návod pro Mozilla Firefox .
Chcete otevřít složku "Počítač" i bez ikony na ploše Windows?
Pokud máte rádi na ploše pořádek s co možná nejmenším počtem ikon, možná se Vám
bude hodit klávesová zkratka Win + E, která otevře složku "Počítač". A hned je o jednu
nepotřebnou ikonu na ploše méně.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděla správně a byla z mnoha správných odpovědí
vylosována paní Pokorná z Jilemnice, které tímto gratulujeme k výhře softwaru ESET Smart Security pro
1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla: Ve kterém roce se objevil první škodlivý počítačový vir?
Správná odpověď měla být, že první škodlivý vir se objevil v roce 1986. Zdroj: Wikipedie .
Nová otázka:
Jak se jmenuje americká vládní organizace, která je mimo jiné odpovědná za sběr a analýzu zahraniční
komunikace (bez povolení soudu může odposlouchávat telefonáty a číst e-maily)?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software ESET Smart Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 1. 2014 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
Volá muž na lékařskou pohotovost:
"Pane doktore, pane doktore, co máme dělat, náš kámoš spolknul štamprli?!"
"A učinili jste nějaké preventivní opatření?"
"No jistě, zatím pijeme z flašky!"

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

