V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

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

Vybíráme zajímavé aktuality:
Kyberlumpi zkoušejí hesla z ukradených databází použít v jiných službách
V minulých měsících došlo k několika případům narušení ochrany a ukradení databází s uživatelskými
jmény a hesly. Postižené služby sice zareagovaly velice rychle a uživatelům resetovaly hesla, nicméně
kyberlumpi teď zkoušejí tyto kombinace použít k prolomení účtů v jiných službách. Více...
Nová bezpečnostní aplikace pro Android umí odhalit "špehovací aplikace"
Nový nástroj upozorní uživatele na displeji zařízení vždy, když nějaká aplikace zapne GPS a pokusí
se zjistit polohu zařízení. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Kontrolujete svého poskytovatele internetu?
Bohužel se někdy stává, že poskytovatelé internetu nabízejí lákavé rychlosti připojení, ale
ne vždy je dokáží udržet na slibovaných limitech. Proto je vhodné občas rychlost
internetu "změřit". Rychlost připojení lze měřit mnoha způsoby, nejčastěji se ale
používají online měřiče, které jsou na internetu volně k dispozici. Jeden
z nejpoužívanějších nástrojů je například Speedmeter (InternetProVsechny.cz).
Speedmeter zjistí dvě rychlosti - Download (rychlost stahování obsahu z internetu
do počítače - například stažení souborů) a Upload (odesílání obsahu z vašeho počítače například ukládání fotek do webového alba).
Jak v Microsoft Office přejít rychle na kontrolu pravopisu?
Funkční klávesou F7 se ve všech aplikacích Office, které běžně můžete používat (Word,
Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote), otevře kontrola pravopisu. Snadno pak
zkontrolujete celý text, zda neobsahuje gramatické chyby.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděla správně a byla z mnoha správných odpovědí
vylosována paní Sajdová z Prahy, které tímto gratulujeme k výhře softwaru ESET Smart Security pro
1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla: Co je označováno jako DoS útok?
Správná odpověď měla být, že se jedná o techniku útoku na internetové služby nebo stránky, při níž
dochází k přehlcení požadavky a pádu nebo minimálně nefunkčnosti a nedostupnosti pro ostatní
uživatele. Více se dozvíte zde.
Nová otázka:
Co je označováno jako Phishing?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 2. 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
Sousedky stojí na chodbě a drbou.
Okolo jde Pepíček a slyší, co si paní od vedle povídají.
Přijde domů a říká tátovi:
"Tati letos budeme mít hodně cukroví."
"Jak to?" Odpoví táta.
"No protože sousedky říkaly, že máma už měsíc peče s listonošem."

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

