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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 36. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Nová vlna podvodných e-mailů - výzva k zaplacení splátky za zakoupené zboží
V další vlně podvodných e-mailů je uživatelům od nijak specifikované banky zaslána informace
o neuhrazení splátky za údajně zakoupené zboží. Více...
  
Přístup do firmy s čipem pod kůží?
Některým zaměstnancům firem sídlících v hi-tech kancelářském komplexu ve Stockholmu byly do rukou
pokusně implementovány RFID čipy, které jim umožní používat různé bezpečnostní prvky bez PINu nebo
magnetických karet. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Bezpečná čtečka QR kódů od Kaspersky Lab
Společnost Kaspersky Lab, výrobce populárních bezpečnostních produktů, nabízí
uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS bezplatnou aplikaci -
Kaspersky QR Scanner. Aplikace funguje jako klasická čtečka QR kódů, umí ale
vyhodnotit obsah kódu a uživatele varuje v případě, že se v kódu nachází "něco
podezřelého". Typickým příkladem může být ukrytý odkaz, který vede na podvodné
webové stránky.
Aplikace je zdarma dostupná v obchodě Google Play na této adrese a v obchodě App
Store na této adrese. Princip fungování čtečky je velice jednoduchý - po spuštění
přiblížíte zařízení s fotoaparátem ke QR kódu, který chcete naskenovat. Aplikace kód
přečte, vyhodnotí ho a v případě, že je kód bezpečný, nabídne jeho otevření ve webovém
prohlížeči.

Jak hospodařit s mobilními daty?
Mobilní data jsou pro většinu z nás spolu s výdrží baterie chytrého zařízení asi
to nejpodstatnější, co na mobilním zařízení řešíme. Mobilní operátoři nejsou zrovna
vzorem štědrosti a vyjít s měsíčním datovým tarifem může být docela problematické.
Pokud nejste uživatelé s neomezeným mobilním tarifem, budou se vám hodit tipy, jak
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s daty zacházet co nejšetrněji a vyhnout se aplikaci FUP (Fair User Policy).
Pokud jako svůj hlavní internetový prohlížeč v Androidu používáte Google Chrome,
zkuste povolit kompresi dat. Přejděte do Nastavení Chrome, zvolte Správa
rychlosti připojení, pak Snížit využití dat a přepněte tuto položku do stavu Zapnuto.
Další možností je využít aplikaci Opera Max. Opera Max funguje jako správce
přenesených dat a dohlédne na to, aby aplikace byly skromnější na přenášená data.
Dokáže například zmenšit video (za cenu snížení jeho kvality) nebo některé aplikace zcela
odstřihnout od mobilního tarifu - na Wi-Fi tedy budou aplikace fungovat normálně, ale z
mobilních dat již neuberou ani kilobajt.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Knězková z Kyjovic, které tímto gratulujeme k výhře softwaru
McAfee Antivirus Plus pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno pod pojmem "Keylogger"?

Správná odpověď měla být:
Keylogger (někdy také Keystroke Logger) je software, který snímá stisky jednotlivých kláves. Patří mezi
kategorii spyware, která narušuje soukromí uživatele.
Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je označováno pod pojmem "Grayware"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Norton Mobile Security pro
1 mobilní zařízení (OS Android nebo Apple iOS) na rok zdarma.

Odpovědi pište do 22. 2. 2015 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

  
Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře.

Automobilista přidá, ale nedokáže jej dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do statku.
Dojede tam a ptá se statkáře, zda je to pravda, že má tak rychlé kuře.

"Ano, mám, je speciálně vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka."
"A neprojevuje se to na chuti?" "Nevím, ještě jsme žádné nechytili!"

 
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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