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

Ve 49. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Přibývá facebookových podvodů s použitím falešné platební brány
Facebookové podvody se zaměřují na vylákání přihlašovacích údajů online bankovnictví. Často se k tomu
používají falešné platební brány. Více...
Další bezpečnostní problém Androidu
Zranitelnost Certi-gate ovlivňuje zařízení významných výrobců - Samsung, HTC, LG a ZTE a umožní
kyberlumpům získat neomezený přístup k zařízení. Mohou tak krást citlivé osobní údaje, ovládat mikrofon
nebo sledovat polohu zařízení. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jak zamykat chytrý mobilní telefon?
O důležitosti zamykání chytrého telefonu jsme již psali, a postupem času variant
zamykání přibývá. Technologie tzv. autentifikace se stále vylepšují a k běžným pinům
a gestům se začíná používat i rozeznávání obličeje nebo otisky prstů. Vzhledem k tomu,
že velcí výrobci sbírají data o uživatelích ve značné míře, nejsme nakloněni předávání své
identity v podobě vizuální nebo biometrické a nejlepší variantou je používat složitější
PINy. PIN je přece jen hůře zapamatovatelný, pokud se Vám někdo bude dívat přes
rameno. Při používání gest je navíc na displeji vidět i stopa od tahu prstem. Pro větší
bezpečnost je vhodné používat dotykové pero, které na displeji nezanechává šmouhy.
PIN i gesto samozřejmě zadávejte skrytě, aby Vás nikdo nesledoval. Stejně tomu tak
je i v případě výběru v bankomatech nebo při zadávání PIN kódu platební karty při placení
v obchodě.
Windows 10 jsou "šmírovací software" - taky už jste to slyšeli?
Internetem koluje mnoho článků popisujících nové Windows 10 jako naprosto čistokrevný
šmírovací program, který na různé servery odesílá množství dat. Pokud jste při instalaci
Windows 10 (W10) zvolili možnost "Expresní instalace", jsou W10 nastaveny podle přání
Microsoftu a skutečně zběsile odesílají data, můžete ale leccos nastavit podle sebe

a odesílání dat minimalizovat.
Ve výchozím stavu (expresní instalace) je aktivní funkce Telemetrie, což je sledovací
služba, která zajišťuje odesílání dat do "Microsoft Customer Experience
Improvement Program". Což není nic jiného, než systém sbírající data o využívání
systému a mající za úkol "vylepšení systému". Pokud Vás program zlepšování W10
nezajímá, nechcete se ho nijak účastnit, můžete Telemetrii vypnout. V Nastavení
systému přejděte do nastavení Soukromí a vypněte všechny položky pod záložkami
Obecné, Řeč, rukopis a zadávání, Informace o účtu, Další zařízení, Zpětná
vazba a diagnostika.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Beneš z Hradce Králové, kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru ESET Smart Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je aktuálně v oblasti počítačové bezpečnosti označováno pojmem Stagefright?
Správná odpověď měla být:
Stagefright je označení pro bezpečnostní díru v operačním systému Android, která ohrožuje 95%
telefonů s tímto systémem. Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co je označováno pojmem Shareware?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG Mobile Antivirus PRO pro
1 mobilní zařízení na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 9. 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
Potká starší pán na ulici plačícího chlapečka.
"Co se ti stalo", ptá se ho.
"Búúúúú ..... já jsem se ztratíííííííl!"
"No nic", chlácholí ho "a svoji adresu znáš???"
"Znám: Franta zavináč, seznam tečka cezet."
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.

