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

101. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
Pozor na další podvodné exekutorské výzvy!!
Českem se šíří nová vlna podvodných emailů, která se tváří jako výzva před provedením
exekuce. Více...
V Google Play se objevily falešné aplikace směnáren peněz
Oficiální obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android, Google Play, zneužili
tvůrci falešných aplikací pro obchodování s kryptoměnami. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky

Co je nového v podzimní aktualizaci Windows 10 Fall Creators
Update?
V polovině října Microsoft vydal další velký aktualizační balík Windows 10 - Fall Creators Update.
Tato aktualizace se distribuuje na počítače postupně, takže jak praví klasik - někdo má, někdo
nemá :) Uživatelé, kteří mají o aktualizaci zájem, ale zatím na ně nepřišla řada, mohou instalaci
urychlit pomocí nástroje dostupného na této adrese (první odkaz - Aktualizovat).
Fall Creators Update přináší řadu novinek a "vylepšení" a jako vždy nejsou všechny novinky
uživateli kvitovány s velkým vděkem. Namátkou zmíníme například zcela novou podporu hybridní
(smíšené) reality, integraci kontaktů do hlavní lišty nebo vylepšenou integraci s cloudovým
úložištěm One Drive. Nových funkcí se dočkal také internetový prohlížeč MS Edge a fanoušci
propojování počítače s mobilním telefonem (s operačním systémem Android a iOS) mají k dispozici
funkci Continuum. Malou, ale vítanou změnou, je rozšíření Správce úloh o informace o výkonu
grafické karty.
Zajímavé budou určitě drobnosti typu noční osvětlení (sníží vyzařování modrých odstínů
vyzařovaných monitorem), posuvník na úpravu výkonu a příkonu počítače (ocení majitelé
notebooků), obnovení PINu přímo ze zamykací obrazovky nebo integrace ochrany proti šifrovacím
potvorám do tolik diskutovaného antiviru Windows Defender.
Další změny souvisí se zpracováním fotek a videa. Nové Windows 10 už nebudou obsahovat
klasické aplikace pro prohlížení fotografií a nástroj Movie Maker pro úpravu videa, které budou
nahrazeny aplikací s jednoduchým názvem Fotky. Aplikace bude umět v podstatě totéž, co Movie
Maker, ale počítá se s vylepšenou podporou vkládání a zobrazování 3D objektů v dalších verzích.
Aplikace Fotky také dokáže automaticky roztřídit fotky a videa, například pomocí funkce
na rozpoznávání obličeje.
Microsoft také podle všeho zapracoval na internetovém prohlížeči MS Edge. Slibuje například
optimalizaci pro zvýšení výdrže při provozu na baterii, vylepšené psaní poznámek do prohlížených
webových stránek či PDF dokumentů, uložení navštívených webů na pozdější dobu (čtení offline)
nebo zjednodušení práce se záložkami a oblíbenými položkami s možností synchronizace mezi více
zařízeními.
A nakonec tip pro ty uživatele, kteří Fall Creators Update raději instalovat nechtějí - instalaci
můžete odložit, pokud v Nastavení->Aktualizace->Upřesnit možnosti zvolíte, o kolik dnů se
posune instalace "aktualizací zahrnujících nové schopnosti a vylepšení".

Máte dostatečně zabezpečený firewall?
Doporučujeme Vám si přečíst tento článek a otestovat si Váš router.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděli správně a z mnoha
správných odpovědí byli vylosováni tito tři výherci:
pan Polák z Moravské Třebové, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru Norton
Security Premium až pro 10 zařízení na rok zdarma,
pan Hrubý, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru Avira Antivirus Pro pro 1 PC na rok
zdarma,
pan Povolný, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru Sticky Password Premium pro
1 uživatele na rok zdarma.
Otázka zněla:
Čemu se říká "Bashware"?
Správná odpověď měla být:
Pojmem Bashware označujeme útok na počítače se systémem Windows. Je to nový způsob jak
v tichosti spouštět malware na infikovaném počítači s Windows. Využívá terminál s Bashem
ve Windows 10 provozovaný skrze nějakou distribuci pod Windows Subsystem for Linux (WSL).
Vlastnost se nachází v beta verzích a do ostrého systému Windows 10 u uživatelů přišel s velkou
říjnovou aktualizací Fall Creators Update.
Bashware útok pracuje tak, že využívá možnost škodlivého (či v principu libovolného) kódu
vyhnout se detekci antivirovými nástroji napsanými pro Windows. Microsoft přispěchal s
podporou Linuxu v rámci Windows Subsystem for Linux tak rychle a jde o tak velkou věc, že
tvůrci antivirových programů pro Windows zatím nestihli zareagovat na nový typ hrozby, kterou
WSL v principu umožňuje.
Aktuální nebezpečnost Bashware spočívá v tom, že jej nedetekují žádné nástroje a současně
Windows 10 nalezneme na stovkách miliónů počítačů po celém světě. Je zde ale potřeba
součinnost uživatele napadeného PC, který musí mít Windows Subsystem for Linux zapnutý
(standardně je vypnut).
Nová otázka:
Co označuje pojem "Widget"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Bitdefender Total Security pro
5 zařízení na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 12. 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

Příjde programátor celý zničený do baru.
Chlap vedle něho se ptá: Co se ti stalo? A on odpověděl:
Ale, celý týden jsem programoval jeden velmi zajímavý program.
Chlap se zase zeptal: A povedl se ti?
On odpověděl: Ale už jsem ho měl skoro hotový,
pracoval jsem na tom celou noc a už jsem byl tak unavený,
že jsem usnul a celou noc jsem spal na tlačítku BACKSPACE.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

ANTIVIROVÉ CENTRUM - MÁTE SE KAM OBRÁTIT

Amenit s.r.o. - jsme s vámi již od roku 1998, tel.: 556 706 203, 222 360 250
Nezobrazuje-li se vám e-mail správně, klikněte prosím zde.

Toto obchodní sdělení jsme Vám zaslali jménem společnosti Amenit s.r.o..
Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

