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V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 99. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
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Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Malware ExpensiveWall odesílá prémiové SMS zprávy bez vědomí uživatelů
Výzkumný tým společnosti Check Point odhalil novou variantu malwaru pro Android, která odesílá
podvodné prémiové SMS zprávy a účtuje poplatky za falešné služby bez vědomí uživatelů. Více... 
  
Nezdokumentovaná funkce programu Microsoft Word je zneužitelná útočníky
Výzkumníci z Kaspersky Lab objevili v aplikaci Word z balíku Microsoft Office nezdokumentovanou funkci,
kterou útočníci zneužívají prostřednictvím nevinně vypadajícího dokumentu. Více...

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

Jaká aplikace Vás může zdokonalit v řízení auta?
Pojišťovna AXA přichází se zajímavou mobilní aplikací, která dokáže sledovat
a vyhodnotit styl jízdy řidiče. Aplikace během jízdy sbírá data o nebezpečných manévrech
a po skončení jízdy poskytne řidiči přehlednou osobní zpětnou vazbu, včetně konkrétních
doporučení, jak se zlepšit a jezdit bezpečněji. AXA Drive umí identifikovat například
prudké zrychlení, brždění, zatáčení, překračování povolené rychlosti, nebo i agresivní
jízdu v místech se zvýšeným rizikem nehod. Nad aplikací převzal záštitu BESIP.
Bezpečnou jízdou si řidiči budou moci "vyjezdit" slevu na povinném ručení. Více informací
naleznete zde.

Víte, co jste dělali před rokem? Google to ví
Pokud máte tuto funkci na svém mobilním zařízení zapnutou, může Google sledovat vaši
polohu a ukládat její historii. To samozřejmě může být velice zajímavé i užitečné, ale
zároveň také děsivé. Projděte si nastavení a zkontrolujte, jaká data o sobě sdílíte. Historii
polohy Google můžete spravovat zde. V dolní části zjistíte, zda máte sdílení polohy
aktivované, v nastavení pak můžete sdílení pozastavit, upravit nebo celou historii časové
osy smazat. Místa, která jste navštívili během určitého dne, můžete také upravovat. V
levém horním rohu si vyberete konkrétní den, kde uvidíte jednotlivá navštívená místa,
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která můžete editovat nebo z časové osy zcela vymazat. V aplikaci Mapy Google se nyní
můžete setkat s novou funkcí - sdílení polohy v mapách od společnosti Google. S
vybranými kontakty tak budete moci po omezenou dobu sdílet svou polohu nebo čas
příjezdu, což vám může usnadnit setkání s přáteli nebo pracovní schůzku. Kromě
vhodného nastavení sdílení polohy si pomocí Google nástroje zkontrolujte také vaši online
aktivitu, kde najdete vaši historii vyhledávání a webové stránky, které jste navštívili z
mobilního zařízení i počítače.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Pospíšilová ze Šumperka, které tímto gratulujeme k výhře
softwaru Kaspersky Total Security  pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je Typosquatting?

Správná odpověď měla být:
Jedná se o zneužívání překlepů uživatelů. Typosquatter - pochází z anglických slov "typo" - překlep
a "squatter" - volně přeloženo "neoprávněný usedlík". Je to označení pro vlastníka domény, který
parazituje na dobrém či slavném doménovém jméně a čeká na chyby lidí vyhledávající webové stránky
známějších webových stránek.
Příklady k překlepům domena.cz: 
• dmena.cz - chybějící písmenko 
• doemna.cz - prohozená písmenka 
• wwwdomena.cz - chybějící tečka 
• domenaa.cz - písmenko navíc.

Více informací naleznete zde .

Nová otázka:
Komu se říká "Lamer"?

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

Odpovědi pište do 10. 10. 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

Pepíček přijde k tátovi do ložnice,
ve které je už zhasnuté světlo a ptá se:
"Tatínku, dovedeš se ve tmě podepsat?"

"Ano, to dokážu."
"Potřebuji, aby ses mi podepsal sem dolů, do mé žákovské knížky."

 
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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