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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 29. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Národní bezpečnostní tým varuje - některé chytré telefony šmírují uživatele
Národní bezpečnostní tým (CSIRT) varuje před špionážním malware, který šmíruje uživatele telefonů
Sony Xperia a některé další. Více... 
  
Čeští uživatelé se neumí bránit kybernetickým útokům a jsou velice neopatrní
Podvodný email už dostalo minimálně 74% českých uživatelů. Ztrátu online identity či osobních dat pak
přiznalo 13% respondentů. Účastníci výzkumu se shodují na tom, že počet útoků roste a že se také
výrazně zvedá jejich "kvalita". Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak rychle vypnout počítač s Windows 8.x?
Tlačítko pro vypnutí je ve Windows 8.x poněkud ukryto před zraky uživatelů a je potřeba
se k němu "proklikat". Milovníci klávesových zkratek se jistě naučili používat zkratku
Win+I, která zobrazí v pravé části obrazovky pruh s ovládacími prvky, v jehož dolní části
je tlačítko pro vypnutí, které po kliknutí zobrazí další položky (Vypnout, Restartovat,
Spánek, Hibernace). Kdo zkratky nepoužívá, může si na plochu vytvořit zástupce, pomocí
kterého počítač vypne či zahibernuje.
Na pracovní ploše Windows vytvořte nového zástupce - klikněte do plochy pravým
myšítkem a vyberte Nový -> Zástupce. Do políčka "Zadejte umístění položky"
zkopírujte následující příkaz - "shutdown /s /t 0" pro vypnutí počítače, nebo pro režim
hibernace "shutdown /h". Oba příkazy zadejte bez uvozovek. Pak klikněte na tlačítko
Další, pak si zástupce nějak smysluplně pojmenujte a kliknutím na Dokončit zástupce
uložte. Po kliknutí na zástupce se počítač vypne nebo uvede do stavu hibernace.

Jak zachránit a opravit poškozené Windows 8.x?
Stejně jako každý operační systém mohou mít i Windows 8.x životní problémy,
a je jedno, zda vinou uživatele, viru či jiného vlivu. Pro obnovu systému lze použít několik
funkcí, záleží ale na tom, v jakém stavu Windows jsou. Pokud "alespoň nějak" fungují
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a dostanete se do plochy, zkuste zmáčknout klávesy Win+I a pak v pravé dolní části
obrazovky zvolte Změnit nastavení počítače. Pak v části Obecné klikněte (úplně dole)
na tlačítko Restartovat teď v části Spustit s upřesněným nastavením. Pro
vyvolání upřesňujících možností můžete také použít tlačítko Shift, které stiskněte před
kliknutím na standardní vypínací tlačítko.
V dalším kroku si vyberete možnost Odstranit potíže, která vám nabídne obnovení
počítače do továrního nastavení (obnovení z bitové kopie systému) a také nabídne
zajímavější volbu - Obnovení systému, která nesmaže uživatelská data ale pouze
se pokusí obnovit soubory Windows. Další variantou je použití funkce Automatické
opravy, která se pokusí najít problematická místa a nabídnout řešení - zde však myslete
na to, že funkce je limitována databází rozpoznatelných chyb a rozhodně ji tedy nelze
považovat za univerzální všelék.
V případě, že si s obnovením systému nebudete vědět rady, navštivte raději
specializovaný počítačový servis!

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z více správných
odpovědí byla vylosována paní Sováková z Frýdku-Místku, které tímto gratulujeme k výhře softwaru
McAfee Mobile Security pro android zařízení na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je v informační bezpečnosti pojem Autentizace?

Správná odpověď měla být:
Autentizace je proces ověření proklamované identity subjektu. Po dokončení autentizace obvykle
následuje autorizace, což je souhlas, schválení, umožnění přístupu či provedení konkrétní operace daným
subjektem. Autenticita je pak vlastnost subjektu, jejíž přítomnost se procesem autentizace ověřuje. Více
informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je v informační bezpečnosti pojem IP spoofing?

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

Odpovědi pište do 10. 11. 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

  
Baví se dva policajti a jeden říká druhému:

"Víš, jak včera nešel ten proud? To bylo hrozný, já zůstal stát dvě hodiny ve výtahu."
A ten druhý se pousměje a říká:

"To já to měl horší. Já zůstal trčet pět hodin na jezdících schodech."
 

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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