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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 67. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Společnost ESET získala univerzální klíč, pomocí kterého lze dešifrovat data napadená
potvorou TeslaCrypt
Univerzální klíč je použit v nástroji TeslaDecrypter, kterým lze data dešifrovat. Zašifrovaná data mají
příponu xxx, ttt nebo mp3. Více... 
  
Česká policie zakládá nový útvar pro boj s kyberzločinci
Nový počítačový útvar policie bude působit ve všech krajích. Zaměří se třeba na úniky dat, sexuální
obtěžování na internetu nebo projevy kyberšikany. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak používat internet bez reklam?
Pro ty z vás, kteří nemají rádi množství reklamy na webových stránkách, vyvinula
společnost Kaspersky aplikaci AdCleaner, která je určena pro internetový prohlížeč
Safari. Aplikace je zdarma a automaticky blokuje proužkové reklamy, odkazy
a automaticky otevíraná okna. Pro ostatní internetové prohlížeče víme o aplikaci Adblock
Plus, která je uživateli dobře hodnocena.

Proč je důležité se chovat bezpečně i v IT světě?
Pokud máte rádi soukromí a nechcete přijít o finanční prostředky, je v dnešní době
důležité chovat se bezpečně. Veřejné průzkumy stále poukazují na vysoké procento
uživatelů, kteří bezpečnost podceňují. Nejčastější chyby jsou v používání příliš slabého
hesla či jednoduchého PINu (nepoužívejte uhodnutelná slova nebo čísla – obvykle jména,
data narození atp.). Obezřetní buďte i v případě podezřelých SMS, e-mailů s odkazy
nebo přílohami a samozřejmě také na sociálních sítích. Pro chytré telefony s operačním
systémem Android vznikla i aplikace pro prověření bezpečnosti, kterou si můžete
stáhnout zde. Také doporučujeme shlédnout odvážně pojaté video na YouTube , které
upozorňuje na některá z aktuálních rizik.

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=luVoB8lB80eCXYkIgxxL4K0LABMFmbHpLWCEru5W4NT4xuDWsCBcdQ%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=257459624717567
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=71420087919462
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=175211167572429
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=7941751264407
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=255125305622578
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=31035249152822
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=172883128803358
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=113380877666132
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=199330057993165


Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Justra z Brna, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG PC
TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co znamená zkratka NOD32, kterou znáte u produktu výrobce ESET?

Správná odpověď měla být:
Zkratka znamená Nemocnice na Okraji Disku - tvůrci se při jeho volbě nechali inspirovat Dietlovým
seriálem "Nemocnice na kraji města". 32 – původně nejvyšší bitová verze podporovaného operačního
systému.

Nová otázka:
Co znamená v počítačové terminologii Cookie?

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

Odpovědi pište do 10. 6. 2016 na e-mail amenit@amenit.cz .
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako první.

 
Vtip pro dobrou náladu

 "Tak co, jak jsi prožil Silvestra, kamaráde?"
"Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase nemohu vzpomenout, kde jsem byl."

 
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=77037414838260
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=169148328482352
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=201717194254620
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=129971614616564
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=104470748651105
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=GIeOxdHl%2bRI0US%2bnpeSAHXI6aN7SB6QrlfzwmciPhRytmtDlvdu9gSM3roeMrVP1bClwIFMxyEEkIUX59RJB25YjcKW9HZyeUMPT0WQgxoQ%3d

