V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.
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… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 34. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Podvodný email "od České spořitelny" se snaží z uživatele vytáhnout údaje o platební kartě
Zaznamenali jsme další podvodné emaily, které se snaží z uživatelů internetového bankovnictví České
spořitelny vytáhnout údaje o platební kartě. Více...
A máme tu další podvodný email - tentokrát jde o "internetovou objednávku"
Vynalézavost kyberzločinců nezná mezí. Dalším podvodem je email upozorňující na provedení internetové
objednávky spotřební elektroniky. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jak mohu ověřit, jestli soubor nebo webové stránky neobsahují vir nebo
škodlivý kód?
Antivirové programy většinu virů včas odhalí a zabrání uživateli v otevření souboru
a infikování počítače. Pokud si nejste jisti, zda soubor, který chcete otevřít, obsahuje
škodlivý kód (a antivir přitom mlčí), můžete soubor otestovat na webových
stránkách https://www.virustotal.com/cs/. Kontrola se provede více než padesáti
antiviry. Zkontrolovat můžete také odkaz na libovolnou webovou stránku
(https://www.virustotal.com/#url). Výsledek testu se díky velkému počtu použitých
antivirů dá považovat za skutečně spolehlivý.
Další tip pro Microsoft Office: Jak kopírovat formát?
Kopírování formátu využijete pro snadnější úpravu dokumentů. Pokud například nevíte,
jakou barvu písma jste použili v některém z předchozích textů - a platí to samozřejmě
pro jakékoliv formátování - můžete použít funkci Kopírovat formát. Jedním ze způsobů
kopírování formátu je použití tlačítka (ikonky) se symbolem štětce v levé horní části
panelu nástrojů v aplikacích Microsoft Office.
Postup kopírování formátu je následující:
- označte myší část textu, která má být vzorem formátování
- klikněte na tlačítko Kopírovat formát

- označte myší část textu, která má být přeformátována podle vzoru.
Druhým způsobem kopírování formátů je použití klávesových zkratek Ctrl+Shift+C (pro
kopírování formátu z označené oblasti) a Ctrl+Shift+V (pro vložení formátu
na označenou cílovou oblast).

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně pan Oslík ze Sýčiny
u Dobrovic, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG Mobile Antivirus PRO pro 1 mobilní zařízení
na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je to SMS Antispam? Uveďte alespoň tři výrobce, kteří jej mají ve svých produktech pro ochranu
mobilních zařízení.
Správná odpověď měla být:
SMS Antispam zejména blokuje nevyžádané SMS, dle nastavení uživatele. Někteří výrobci umožňují
i blokování SMS podle zvolených klíčových slov uživatele, který nechce SMS s těmito výrazy dostávat.
Mezi známé výrobce, kteří mají ve svých produktech pro ochranu mobilních zařízení i SMS Antispam,
patří Kaspersky, ESET, Avast, Avira, McAfee, Sophos…
Více o produktech naleznete zde.
Více o srovnání produktů naleznete zde .
Nová otázka:
Co je to zkratka používaná v elektronické komunikaci "FYI"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVIRA Antivirus PRO pro 1 PC
na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 1. 2014 na e-mail amenit@amenit.cz.
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
Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě, a tak ho dá jednou za trest do mrazáku.
Po chvíli mrazák otevře a papoušek pokorně říká:
"Omlouvám se za své nevhodné chování, už se to nebude opakovat.
Mám jen jednu otázku. Co udělalo to kuře?"
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.

