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103. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:

Každý pátý televizor v Česku je připojený k internetu bez zabezpečení
Nikdo zatím vážně neřeší otázku zabezpečení přijímačů před internetovými hrozbami. Více...

V obchodě Google Play se objevily aplikace pro děti obsahující pornografickou
reklamu
Přesto, že Google zavádí stále nové bezpečnostní nástroje, nedaří se mu vždy objevit všechny
škodliviny. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku.

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=234183546055709
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=116021059403263
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=62570250591158
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=10107749501214


Na co dávat pozor?

Osvěty v bezpečném chování s moderními technologiemi není nikdy dost. Proto chceme hlavně
rodičům a jejich dospívajícím dětem doporučit toto video .

V případě, že uživatel narazí na nevhodný obsah či chování na internetu, může například vložit
odkaz na webovou stránku na některý z portálů, které nevhodný či závadný obsah evidují
a zpracovávají. Jedním z nich je například portál STOPonline.cz (existuje také aplikace pro OS
Google zde). Můžete také využít formuláře Policie ČR, který naleznete pod názvem "HLÁŠENÍ
KYBERKRIMINALITY".

Ze zdroje Policie ČR je patrné, že trestná činnost (TČ) v kybernetickém prostředí stále stoupá.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=128778944120625
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=55450588039547
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=117175915193060
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=246953069084996


Jak zrychlit psaní zpráv v chytrém telefonu?

Mnoho uživatelů stále pro psaní SMS či rychlých zpráv používá klávesnici. U většiny mobilních
zařízení (telefony, tablety) je ale možné použít funkci diktování zprávy. Funkce se aktivuje
stisknutím tlačítka mikrofonu, které najdete na klávesnici. Kvalita textu "přeloženého" z hlasu
je velmi slušná a zrychlení a zjednodušení psaní zpráv je skutečně poznat. Jednoduchost psaní
pomocí diktování jistě oceníte například v zimním období nebo v situacích, kdy máte volnou jen
jednu ruku :)

Rozložení symbolů na klávesnici se může lišit, ale symbol mikrofonu (zakroužkovaný) zůstává
stejný.

Soutěž



Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní Bayerová z Prahy, které tímto gratulujeme
k výhře softwaru AVG Internet Security  pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co označuje pojem "Krack"?

Správná odpověď měla být:
KRACK (zkratka z anglického Key Reinstallation Attacks, doslova zhruba „útoky znovuzavedením
klíče“) je rodina počítačových útoků na protokol WPA zajišťující bezpečnost bezdrátových sítí
typu Wi-Fi.

Více informací naleznete zde .

Nová otázka:
Co označuje pojem "Fake news"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Kaspersky Total Security pro
3 zařízení na rok zdarma.

Odpovědi pište do 20. 2. 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

Které zvíře je nejpřítulnější?
Anakonda - když obejme člověka, do smrti ho nepustí ...

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o. 

ANTIVIROVÉ CENTRUM - MÁTE SE KAM OBRÁTIT

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=55670597672233
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=54307176451520
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=218214604555747
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=238295221417740
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=61075033601858


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.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=71105248322223
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=236465453336999
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=196415231746268
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=272784746755472
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=81138884685949
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ26FS%2fPevioEKId4wa%2bc%2buuEDDYJ76GHt5eNBqayUwDsQ%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=Mdfk2yJACGYYPczDSGr6kXekwiRHa4cs27lilJpGHG7wTnioFUZcF6ZgbAtM3wsyHkmysG5%2b5wSlkatZQojVJGW5r%2bBEGkw4

