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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 78. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Jak jsme na tom v Česku s kybernetickými hrozbami?
Momentálně nejaktivnější a nejrozšířenější potvorou v Česku je Danger. Ten se na první příčce ostatně
drží v podstatě po celý letošní rok, i když jeho "podíl" začíná pomalu klesat. Více...
  
Phishingový útok na klienty Fio banky
Klienti Fio banky by měli být na pozoru před podvodnou zprávou, která se z nich bude snažit vylákat
přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Víte, kde objednáváte?
Neustále se setkáváme s problémy způsobené u některých výrobců s možností přímého
nákupu přes instalovaný program. Často se jedná o pozdní reakce na vyřízení objednávky
a absence možnosti řešit cokoliv jinak než přes kontaktní formulář. Společnosti vyřizující
objednávky z ČR jsou většinou ze zahraničí a nejsou na ně uvedeny žádné telefonní čísla.
Objednávky jsou zákazníky obvykle placeny pomocí platební karty. Tuto možnost
namátkou nabízí třeba Avast, Norton či McAfee. Platba kartou sama o sobě samozřejmě
neznamená žádný problém, a po dobu platnosti zakoupené licence se ani další potíže
související s kartou neobjeví. Jakmile se ale blíží konec platnosti licence, měl by uživatel
zpozornět a zkontrolovat si nastavení svého "antivirového účtu", který si většinou vytvoří
při prvotním zprovoznění antiviru a nevěnuje pozornost nastavení účtu. V horším případě
o existenci účtu ani neví.

V čem tedy problém spočívá? Jakmile zaplatíte platební kartou, v "antivirovém účtu"
se automaticky uloží parametry platební karty a standardně povolí funkci, která
by se dala nazvat "automatické prodloužení licence". V praxi to znamená, že výrobce
automaticky prodlouží licenci a pochopitelně si také z karty stáhne odpovídající obnos,
který může být podstatně vyšší, než první platba. Nepozorný uživatel pak rozlíceně žádá
tvrdý trest pro lumpa, který si z jeho účtu bez jeho vědomí odčerpal peníze. Hněv
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rozlíceného uživatele často padá na naši hlavu, protože s výrobcem se většinou
komunikuje v angličtině a navíc Google či Seznam na položený dotaz zobrazí
ve výsledcích portál www.AntiviroveCentrum.cz na předních místech a uživatel tak
nabude dojmu, že s námi vše vyřeší. Bohužel - nevyřeší, nemůžeme s tím udělat zhola
nic a často marně uklidňujeme uživatele, že inspektoři ČOI ani soudní proces jsou
k ničemu.

Co tedy v dané situaci, kdy již byla licence prodloužena, a peníze z bankovního účtu
odešly?  Logickým řešením je samozřejmě daný produkt dále používat a zajistit úpravu
nastavení "antivirového účtu" tak, aby po expiraci licence nedošlo k dalšímu
automatickému prodloužení licence. A samozřejmě můžeme také doporučit zamyšlení
nad systémem, kterým výrobci doslova nutí uživatele k přímému nákupu a bránit
se podobné situaci tím, že si antivir zakoupí u některého z českých prodejců daného
antiviru, se kterým může komunikovat česky a navíc (například u nás) získá kvalitní
technickou podporu v češtině.

Rozbila se Vám vodováha?
Když nemáte po ruce běžnou vodováhu nebo se rozbila, může Vám pomoci i chytrý
telefon. Stačí si instalovat aplikaci, která Vám podle polohy telefonu ukáže, v jakém
náklonu je věc, kterou měříte (použitelné třeba při věšení obrazu na zeď). Pro operační
systém Android můžete vyzkoušet například aplikaci Bubble Level, u iOS iHandy Level
Free a u OS Windows Phone Asparion Vodováha+ (u této lze zjišťovat náklon i pomocí
fotoaparátu, tedy bez potřeby přikládat telefon na měřenou plochu).

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Farkaš z Bratislavy, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
Sticky Password Premium pro 1 uživatele na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno v počítačové terminologii pojmem "Scareware"?

Správná odpověď měla být:
Scareware je škodlivý software, který uživatele oklame a přesvědčí k návštěvě webových stránek
napadených malwarem. Tento druh programů je také znám jako podvodný software, rogue scanner
software nebo fraudware, přičemž se může vyskytovat ve formě místních oken. Ta se tváří jako skutečná
upozornění od společností vyvíjejících antivirový software a tvrdí, že soubory v uživatelově počítači byly
nakaženy. Tato upozornění jsou vytvořena tak promyšleně, že vzbudí v uživateli obavy, a ten následně
ihned zaplatí poplatek za software, který má domnělý problém odstranit. Uživatel si však nakonec stáhne
falešný antivirový software, který je ve skutečnosti malwarem vytvořeným za účelem krádeže osobních
údajů oběti. Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je označováno v počítačové terminologii zkratkou "BSOD"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Avira Antivirus Pro pro 1 PC
na rok zdarma.

Odpovědi pište do 22. 11. 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 máme problém u zákazníka. 
Na disku je místo jenom vpravo. 

- Cože?!
Píše to "No space left on device".

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.
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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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