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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 70. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Jak chránit chytrou televizi před hackerskými útoky?
Chytré televize se objevují ve stále více domácnostech. Tomuto trendu se bohužel přizpůsobili také
kybernetičtí útočníci, zatímco dříve jejich útoky cílily převážné na počítače či mobilní telefony, dnes
se zaměřují také na chytré televizory. Více...
  
Škodlivé přílohy e-mailu ohrožují české uživatele
Nebezpečí infikování počítače vinou nakažené přílohy e-mailu v České republice nepolevuje. V uplynulém
měsíci představoval nejčastější hrozbu pro uživatele malware šířící se elektronickou poštou. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Poradce při řešení problémů s Windows 10
Ve Windows 10 existuje poměrně málo využívaný nástroj, který dokáže vyřešit některé
potíže s výkonem či nastavením počítačem. Nástroj se jmenuje Poradce při potížích
s počítačem a spustit ho můžete přes nabídku Start, do které napíšete vyhledávací
slovo Poradce. Po spuštění nástroj nabídne několik oblastí, které může "prozkoumat"
a zjistit, zda je vše v pořádku.
Typickým využitím může být například oblast Systém a zabezpečení a volba Spustit
úlohy údržby, která mimo jiné dokáže najít a odstranit například nepoužívané soubory,
vadné zástupce, zkontroluje nastavení data a času a třeba vyčistí staré a již nepotřebné
protokoly o používání počítače. Vyřešit lze také problémy s přehráváním či nahráváním
zvuku či zkontrolovat připojení k internetu.

Sledování výkonu ve Windows 10
Druhým zajímavým nástrojem ve Windows 10 je Sledování výkonu. Ten umí vytvořit
velmi detailní report o výkonu počítače, vypíše detaily o případných problémech
s operačním systémem a jeho výkonem a také dokáže navrhnout řešení těchto potíží.
Nástroj lze spustit ve více režimech. První metodou je spuštění z nabídky Start - začněte
psát Sledování výkonu a pak nástroj spustíte. Zobrazí se okno, ve kterém jsou

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=luVoB8lB80e0lF2dZeAvjHc9b5CA%2bioSSDBgTDI%2f7htYRF10pgQ7rw%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=23216657542055
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=159411090918088
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=158493052726362
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=205045063263555
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=233299734526500


k dispozici textové informace a grafy o výkonu jednotlivých součástí počítače.
Druhou možností je z příkazového řádku (stiskněte kombinaci kláves Win + R) spustit
příkaz perfmon /report. Zobrazí se okno nástroje, a informace o Shromažďování
dat pod dobu 60 sekund. Této hlášce pochopitelně není radno věřit, získávání dat
může trvat klidně i 10 minut. Na počítači můžete dále normálně pracovat a počkat
si na dokončení sběru a vytvoření reportu.
Report obsahuje poměrně hodně detailních informací, jejichž prostudování bude jistě
chvíli trvat. Pro běžného uživatele tak bude nejjednodušší začít v sekci Varování, která
obsahuje seznam největších problémů s operačním systémem, s ovladači a podobně -
samozřejmě pokud vůbec nějaké existují :)) Report také obsahuje pokyny k vyřešení
jednotlivých problémů, například jak zapnout zařízení, které bylo zakázáno.
Zajímavé informace získáte také v sekci Přehled prostředků, která zobrazuje analýzu
výkonu procesoru, disku, síťové karty a paměti počítače. Zelené barvičky značí, že je vše
v pořádku, žlutá znamená možný problém a červená pak poukazuje na konkrétní
problémy.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Klouček z Jihlavy, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
AVG Mobile Antivirus PRO pro 1 mobilní zařízení na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co znamená v počítačové terminologii "Kyberstalking"?

Správná odpověď měla být:
Kyberstalking je speciální případ stalkingu. Označuje dlouhodobé, opakované, systematické a stupňované
pronásledování a obtěžování oběti pomocí informačních a komunikačních technologií. Kyberstalking
zahrnuje například výhrůžky, falešná obviňování, poškozování dat nebo zařízení, krádeže identity či dat,
monitorování počítače, sexuální obtěžování a jakákoli forma agrese. Kyberstalking není pouze obtěžování
nevyžádanými e-maily (spam), ale úmyslné, metodické a vytrvalé pronásledování, kdy pachatel
(kyberstalker) nepřestane takto jednat ani poté, co je obětí požádán o přerušení veškerých kontaktů.
Je obvyklé, že intenzita obtěžování se stupňuje a postupem času může přejít z virtuálního do reálného
světa. Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co znamená v počítačové terminologii "Kybergrooming"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Sticky Password Premium pro
1 uživatele na rok zdarma.

Odpovědi pište do 22. 7. 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

 Operátor: Pane, jestli na mě budete pořád takhle křičet,
tak vás upozorňuji, že to položím.

Zákazník: No to si zkuste! To pak teprve začnu řvát!!
Operátor: To je možné, ale už ne na mě.

 
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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