
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 17. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Slovenská tajná služba jde ve stopách americké NSA - chce získat přístup k šifrovaným
údajům
Slovenská informační služba by ráda získala přístup k šifrované komunikaci slovenských občanů. Podle
deníku SME by SISka chtěla přístup do e-mailů, internetbankingu, sociálních sítí a dalších služeb. Více... 
  
Ošidit odemykání telefonu otiskem prstu není u Samsung Galaxy S5 až takový problém
Odemykání telefonu otiskem prstu patří u Samsung Galaxy S5 mezi hlavní lákadla. Bohužel je docela
jednoduché toto zabezpečení ošidit. Němečtí šikulové telefon ošidili jako ve špatném filmu o špionech.
Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

Proč chránit chytrý telefon nebo tablet a čím?
O platformě Android a o potřebě ochrany "Androidích" zařízení jsme již psali mnohokrát.
Kvůli otevřenosti platformy a rozšířenosti mezi uživateli se jedná o oblíbený cíl útočníků.
Zařízení s Androidem je tak pro útočníky zdrojem cenných osobních dat nebo rovnou
finančních prostředků. Zabezpečení pochopitelně nekončí u antiviru, ale výrobci
do bezpečnostních produktů integrují i funkce, díky kterým můžete svůj telefon
lokalizovat, případně na dálku smazat data či ho zamknout. Rádi bychom upozornili
i na fakt, že ne vždy je antivir antivirem. Například Virus Shield se za antivir pouze
vydával (více informací naleznete zde). Proto je vhodné obrátit se na odborníky (třeba
na nás :)), případně se inspirovat obsáhlými nezávislými testy (např. AVTest nebo
v angličtině vydávaný AV-Comparatives). V testech obstály například produkty Eset
Mobile Security nebo Kaspersky Internet Security pro Android.

Jak ve Windows napsat zavináč (@)?
Pro psaní tzv. "zavináče"  (@) je vhodné používat klávesovou zkratku AltGr+V (pravý
Alt). Tuto zkratku použijí uživatelé s nastavenou českou klávesnicí QWERTZ (v horní řadě
kláves mají nastaveno písmeno Z). Další kombinací, kterou využijí uživatelé s českou
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klávesnicí QWERTY (v horní řadě kláves mají nastaveno písmeno Y), je AltGr+2
(klávesa s "ě"). Lze také přepnout na anglickou klávesnici a zavináč pak napsat kombinací
kláves Shift+2 (klávesa s "ě"). V případě největší nouze lze zavináč napsat i tak,
že se stisknutou klávesou Alt (levý Alt) zmáčknete postupně klávesy 6 a 4 (Alt+64)
na numerické klávesnici. Po uvolnění klávesy Alt se zázračně objeví zavináč :).

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas správně odpověděla a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Krybusová ze Zlína, které tímto gratulujeme k výhře softwaru
Kaspersky Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla: Co je označováno pojmem "Adware"?
Správná odpověď měla být: Adware (advertising-supported software) je označení pro produkty
znepříjemňující práci nějakou reklamní aplikací. Ty mohou mít různou úroveň agresivity - od běžných
bannerů až po neustále vyskakující pop-up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Další nepříjemnou věcí
je např. změna domovské stránky ve Windows Internet Exploreru aniž by o to uživatel měl zájem. Více
informací naleznete zde.

Nová otázka:
Existuje trojský kůň pro Android platformu?

Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software BitDefender Total Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 5. 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

  
"Drahá, mám pocit, že mě tvůj pes má rád", povídá muž své nastávající při večeři.

"Nespustil ze mě oči, co jsme si sedli ke stolu."
"To bude asi tím, že jíš z jeho talíře", odpoví dívka.

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

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