V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 25. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Američané chtějí propojit automobily bezdrátovou sítí.
Americká vláda má v plánu propojit vozidla bezdrátovou sítí a věří, že tento systém by mohl ročně
pomoci zachránit více než 1000 lidských životů. Více...
Antivir v chytrém telefonu či tabletu má jen necelá polovina českých uživatelů
Chytré telefony a tablety jsou k útokům kyberlumpů náchylnější - jejich zabezpečení je slabší než
u klasických počítačů a jsou masově rozšířené. To z nich dělá ideální terče útoků. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Máte Android bez antiviru?
O důležitosti antiviru se v dnešní době není potřeba zmiňovat, nicméně je stále
podceňovaný u chytrých mobilních zařízení, jak se i můžete dočíst ve výše uvedené
aktualitě. Pokud však z nějakých důvodů antivir v chytrém telefonu s platformou Android
přeci jen nechcete, tak alespoň vyzkoušejte bezplatný nástroj od společnosti Kapsersky.
Tento nástroj Vám zjistí, zda se ve Vašem zařízení nenachází nebezpečná aplikace . Více
informací naleznete zde.
Jak rychle zamknout počítač s operačním systémem Mac?
Již v prvním čísle IT Kompasu jsme zmiňovali uzamčení pomocí klávesové zkratky
u operačních systémů Windows. Pokud jste uživateli Mac OS, postup si můžete přečíst
zde.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z více správných
odpovědí byla vylosována paní Kohutová ze Šumperka, které tímto gratulujeme k výhře softwaru Avira

Internet Security Suite pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Jaký typ šifrování Wifi sítě již není vhodné používat, neboť je jeho prolomení otázkou minut?
Správná odpověď:
Jedná se o šifrování WEP, které je nyní velmi snadno prolomitelné. Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co je a k čemu je dobrý Honeypot?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software Kaspersky Internet Security Suite pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 9. 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
Manžel vyčítá manželce:
"Ty mě miluješ, jenom když potřebuješ peníze!"
- "To není pravda. Já tě miluji pořád!"
- "No právě..."
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.

