V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 26. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Internetem se šíří seznam více než pěti milionů jmen a hesel ke službě Gmail
Na jednom ruském fóru se objevil soubor se seznamem jmen a hesel uživatelů služby Gmail. Více...
Podvodné proformafaktury rozesílané majitelům CZ domén
Od minulého pondělí byly jménem registrátorů domén doručovány PODVODNÉ proforma faktury
za prodloužení domén. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jak na Android zařízení zjistit informace o oblíbené skladbě?
S velmi zajímavou aplikací SoundHound Vám už nikdy neunikne název právě poslouchané
skladby či jejího interpreta. Stačí spustit aplikaci SoundHound na Vašem Android zařízení
a nechat ji "poslechnout" pár vteřin skladby. SoundHound se přes internet spojí s
databází interpretů a skladeb a zobrazí název písně a autora. Aplikaci naleznete zde.
Jak zapnout automatické přihlašování do Windows 8?
Pokud na svém domácím počítači nemáte cenná data, nebo máte počítač zaheslován
hned po jeho zapnutí, můžete systém Windows nastavit tak, aby po spuštění automaticky
přihlásil vybraného uživatele. Automatické přihlašování ale nedoporučujeme povolit
v případě, že počítač využívá více uživatelů!!
Pokud chcete funkci povolit, klikněte na nabídku Start (nebo stiskněte kombinaci kláves
Win+R) a zadejte příkaz netplwiz. Otevře se okno Uživatelské účty, ve kterém
odškrtnete položku Před použitím počítače musí uživatelé zadat jméno a heslo
a kliknete na tlačítko Použít. Zobrazí se dialog, ve kterém zadáte uživatelské jméno
a heslo uživatele, který má být automaticky přihlášen. Po restartu počítače dojde
k automatickému přihlášení uživatele bez nutnosti zadat heslo.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z více správných
odpovědí byl vylosován pan Oslík z Dobrovic, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru Kaspersky
Internet Security Suite pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je a k čemu je dobrý Honeypot?
Správná odpověď:
Honeypot (anglicky "hrnec medu") je informační systém, jehož účelem je přitahovat potenciální útočníky
a zaznamenat jejich činnost. Honeypoty jsou užívány zejména pro včasné detekování malwaru
a následnou analýzu jeho chování. Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Jaký počet mallware pro Android denně detekuje antivirová laboratoř?
a) 750-900
b) 5-7 tisíc
c) 15-18 tisíc
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Norton Mobile Security pro
1 Android zařízení na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 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
Kluk něžně objímá svou dívku a šeptá jí do ouška:
"Miláčku, řekni alespoň dvě slova, která nás navždy spojí."
"Jsem těhotná."
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.

