V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 87. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Podle průzkumu jsou androidí zařízení nebezpečná a mají zastaralé aktualizace
Podle statistiky společnosti Skycure, která se specializuje na bezpečnost mobilních zařízení, je drtivá
většina androidích zařízení doslova nebezpečných pro své uživatele. Více...
Nestahujte si novou verzi ransomwaru TorrentLocker z Dropboxu
Společnost Trend Micro upozornila na nové varianty zákeřného vyděračského viru TorrentLocker, který
je specifický způsobem šíření přes oblíbené cloudové úložiště Dropbox. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Chcete mít na cestách chráněný přístup k internetu a možnost sledovat
na webu české pořady?
Zkoušeli jsme řadu produktů (pluginů – doplňků v internetovém prohlížeči), které umožní
simulovat připojení k internetu v jiném státu, jako bychom byli přímo tam.
Nejvyužívanější výhodou změny reálné polohy připojení k internetu je možnost sledovat
videa z vybrané země, neboť na jiné země se nemusí vztahovat vysílací práva. Nicméně
řada z těchto nástrojů je buď zbytečně komplikovaná, nebo nefunkční. Jeden produkt nás
však překvapil svou jednoduchostí, stabilitou a navíc umí chránit (šifrovat) komunikaci
na veřejných nezabezpečených internetových sítích, typicky třeba po připojení ve veřejné
a nezabezpečené wifi síti na letišti či ve vlaku. Jde o produkt Avast SecureLine VPN.
Jak se přihlásit do aplikace Messenger (Facebook Messenger) bez účtu
Facebook?
Existuje jistě dost uživatelů, kteří nijak zvlášť netouží po účtu na Facebooku, ale možná
by rádi sem tam použili facebookový chatovací prográmek Messenger. Samozřejmě
většina uživatelů bude automaticky předpokládat, že když nemají facebookový účet, tak
není možné použít ani facebookový chat (Massenger). Opak je pravdou a v Messengeru
existuje možnost, jak se přihlásit bez účtu.

V přihlašovací obrazovce Messengeru stačí kliknout na malinký odkaz "Nemám
Facebook účet", poté se Messenger zeptá na telefonní číslo a bude čekat na vložení
kódu, který za chviličku přijde v ověřovací SMS. Jakmile vložíte ověřovací kód a přihlásíte
se, můžete začít hledat přátele, kteří Vás zase mohou najít a kontaktovat pomocí Vašeho
telefonního čísla.
A když už jsme u facebookového Messengeru - poslat fotku přes Messenger asi umí
každý, ale víte, že když ikonku foťáčku místo zmáčknutí podržíte, začnete nahrávat
a odesílat krátké video (max. délka je 15 vteřin)? Pokud to nevíte, tak se Vám to může
hodit.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Fridrich z Prahy, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
Avira Antivirus Pro pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Jak se jmenuje jedna ze známých testovacích laboratoří zaměřující se na antiviry a působící ve Velké
Británii?
Správná odpověď měla být:
Jedna z nejznámějších testovacích laboratoří působící z Velké Británie se nazývá Virus Bulletin.
Uznávali jsme také za správnou odpověď testovací laboratoř SE Labs .
Nová otázka:
Co je to "Stream"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG Internet Security pro 1 PC
na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 4. 2017 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
Přijde myš k doktorovi s ponožkou na hlavě.
Doktor říká: "Co se ti stalo, myšičko?"
A myš odpoví: "Zmlkni, tohle je přepadení!"
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.

