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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 98. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

V srpnu se opět zvýšil počet nevyžádaných e-mailů s nebezpečnou přílohou JS/Danger 
Český internet v srpnu zaplavila nová vlna nebezpečných e-mailových příloh, které ESET detekuje jako
JS/Danger.ScriptAttachment. Více... 
  
Hackeři získali osobní data z 6 milionů instagramových účtů
Hack, který měl původně zasáhnout jen účty celebrit, zasáhl podle posledních informací také soukromá
data několika milionů uživatelů. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

Jak se bránit falešným profilům na Facebooku a co od nich hrozí?
1. Všechny žádosti o přátelství na Facebooku si prověřujte. Pokud jde o člověka, kterého
již mezi přáteli máte, nepřidávejte ho - proč by měl někdo dva profily?

2. Rozhodně neschvalujte přátelství lidem, které osobně neznáte.

3. Pokud takové přátelství schválíte a dotyčný člověk po vás chce prostřednictvím
messengeru přeposlat vaše osobní data – číslo telefonu, e-mailové adresy, čísla účtů,
apod., odmítněte to a dotyčného z přátel vymažte.

4. Nastavte si u svého osobního profilu na Facebooku soukromí, aby byl viditelný jen pro
schválené přátele. Výrazně tak omezíte riziko okopírování účtu.

5. Pokud zjistíte, že někdo vytvořil falešný účet pod vaší identitou, kontaktujte
administrátory sociální sítě a požádejte o zablokování tohoto profilu.

6. Upozorněte prostřednictvím svého legitimního profilu přátele, aby neodpovídali
falešnému příteli, který se vydává za vás, a neposílali mu na sebe kontakty ani jiná

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=mA83vXW1PyZS2Hn%2fN73GmRjvq7df8UZgNRYQ8HZtycl4xGTqJ2V4gg%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=239725110738742
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=255818026968066
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=154639640536316
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=204644538110044
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=67539951087032


vyžádaná data.

Více informací naleznete zde.

Znáte klávesové zkratky pro Průzkumník ve Windows?
První z klávesových zkratek, která může urychlit otevírání okna průzkumníku je Windows
+ E. Mezi další klávesové zkratky, které se mohou hodit, patří například vytvoření složky
pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + N nebo zobrazení/skrytí podokna náhledu
pomocí klávesové zkratky Alt + P.

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

Otázka zněla:
Co znamená pojem "Steganografie"?

Správná odpověď měla být:
Steganografie (řečtina. steganós-schovaný, gráphein-psát) je vědní disciplína (podobor kryptografie)
zabývající se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zprávy. Zpráva je ukryta tak, aby si pozorovatel
neuvědomil, že komunikace vůbec probíhá. Síla této komunikace stojí a padá na jejím utajení (jedná
se o takzvanou bezpečnost skrze utajení – security through obscurity), a proto zachycení skryté zprávy
tak prakticky znamená její prolomení. Více informací naleznete zde .

Nová otázka:
Co je Typosquatting?

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

Odpovědi pište do 25. 9. 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 Pepíček ze školy a říká:
"Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!"

"No to je pěkné," říká maminka, "a na co se paní učitelka ptala?"
"Kdo rozbil okno na chodbě."

 
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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