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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 27. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Policie špehuje uživatele pomocí počítačových virů. Možná i v Česku
Organizace WikiLeaks zveřejnila další tajné dokumenty, ve kterých se popisuje mezinárodní obchod
se špehováním obyvatel. Více... 
  
Hackeři 12 let sledovali činnost více než 300 bank, firem a vládních organizací
Skupina německých hackerů dokázala po dlouhou dobu tajně sledovat banky, firmy a vládní instituce.
Více...

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

Jak si ve Windows 8.x vybrat výchozí internetový prohlížeč?
Společnost Microsoft byla v minulosti donucena nabízet uživateli instalaci a používání
i jiných internetových prohlížečů, než jen Internet Exploreru do Windows přímo
zabudovaného.
Po zprovoznění nového počítače najdete na ploše ikonu "Výběr prohlížeče". Po kliknutí
na tuto ikonu se otevře obrazovka s výběrem prohlížeče včetně možností instalace toho
prohlížeče, který prozatím není v počítači nainstalován.
No a pokud budete chtít později své rozhodnutí změnit, stačí v prohlížeči, který
momentálně není nastaven jako výchozí, jít do nastavení a v něm najít položku
"Nastavit XY jako výchozí prohlížeč".

Co se stane, když budete na Facebooku všechno "lajkovat"?
Možná už jste se někdy zamysleli nad tím, co by se asi tak mohlo stát, kdybyste svou
stopu na Facebooku poněkud zvýraznili a "lajkovali" absolutně všechno, na co byste
narazili. Stejný nápad měl Mat Honan z wired.com. Jeho snažení přineslo kýžené
výsledky - během dvou dnů se jeho profilová zeď totálně změnila. Zaznamenal okamžitý
útok inzerentů a značek, po lajknutí jediného proizraelského příspěvku byl ihned zaplaven
podobným obsahem a v konečném důsledku naštval spoustu svých přátel. Jejich zdi totiž
byly vzápětí také spamovány podobným obsahem, jako Honanova zeď.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWU5ZhIfn9n5ttm47wymS7Q1pBNp%2f1ds%2bOvpQkT3%2fTuWyA%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=200455913063637
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=79398737822519
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=50165580899973
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=109023401851905
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=265411475326854


A jaké z toho plyne poučení? Ne všechno, co se Vám zdá "olajkováníhodné",
za to skutečně stojí...

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z více správných
odpovědí byl vylosován pan Skotnica z Frýdku-Místku, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
Norton Mobile Security pro 1 Android zařízení na rok zdarma.

Otázka zněla:
Jaký počet mallware pro Android denně detekuje antivirová laboratoř?
a) 750-900
b) 5-7 tisíc
c) 15-18 tisíc

Správná odpověď měla být: b) 5-7 tisíc.
Zdroj informací: Virová laboratoř společnosti ESET.

Nová otázka:
Co je v informatice pojem Exploit?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG Internet Security pro 1 PC
na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 10. 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

  
Mladá matka kojí ve vlaku dítě, to nechce pít.

Matka ho nabádá: "Když nebudeš pít, nabídnu prso tady tomu pánovi!" 
Scéna se několikrát opakuje, až pán nakonec vypění:

"Ať se ten mrňous konečně rozhodne, přejel jsem už pět stanic!"
 

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.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=30056667478377
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=93227964018753
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=59836043949656
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=73078690121831
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=191715222251211
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=9tXAklrT06mtSJbplLnchhnKY6eHEZfWYkp2VG%2f8AdpR04KYiZGX2lucPVopuAp%2f0kDMtJb%2b%2fzhPL%2fMR2C3IO%2f0Obq1d21KFW%2bVm63axJXo%3d

