
V  aktuálním IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

117. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:

Phishing zůstává nejoblíbenější metodou kybernetických útoků
Kybernetičtí útočníci používali i v minulém roce různé metody, kterými se chtěli dostat k osobním
údajům a penězům firem a uživatelů internetu. Analýza Microsoftu přitom ukázala,
že nejoblíbenější metodou útoku zůstává phishing. Více...

Útok na systém softwarových aktualizací ASUS – ShadowHammer
Odborníci společnosti Kaspersky Lab odhalili novou pokročilou trvalou hrozbu (APT), která může
mít za oběť velké množství uživatelů. Speciální bezpečnostní tým zjistil, že útočníci odpovědní
za operaci ShadowHammer cílí na uživatele ASUS Live Update Utility. Více...

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=111356523647891
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=65634260002502
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=25771871848969
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=50520009250426


Chcete používat "smajlíky" ve Windows?

Smajlíky, neboli Emoji, můžete používat pokud máte nainstalovanou aktualizaci Microsoft Windows
10 nazývanou Fall Creators Update. Pomocí klávesové zkratky Windows + tečka zobrazíte výběr
"smajlíků". Můžete tak obohatit psaný textu v e-mailu, Wordu nebo v dalších aplikacích Microsoft
Office.



Jak omezit zobrazování reklam na internetu?

O tomto tématu jsme v Kompasu sice již psali, dostali jsme ale tip na zřejmě nejméně náročný
a v poslední době nejpoužívanější doplněk pro blokování reklam. Jmenuje se uBlock Origin a lze
ho používat v nejrozšířenějších internetových prohlížečích (Edge, Chrome, Firefox, Safari...).
uBlock Origin lze používat napříč různými operačními systémy, takže na mobilních zařízeních
Vám tento doplněk může ušetřit mobilní data (většina obrázků a animací jsou reklamy).

Soutěž

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=272439785055570


Vyhodnocení minulé soutěže:

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan K. J., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru Avira
Antivirus Pro pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:

Co je označováno jako "Clipper Malware"?

Správná odpověď měla být:

Útočníci se pomocí tohoto malwaru zaměřují konkrétně na kryptoměny Bitcoin a Ethereum.
Úpravou zkopírovaného textu takto dokáží změnit adresu peněženky oběti na adresu peněženky
útočníka. Malware, který umožňuje tento druh manipulace, se označuje jako clipper.

Nová otázka:

Co je označováno pojmem "Orphanware"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Sticky Password Premium pro
1 uživatele na rok zdarma.

Odpovědi pište do 20. 4. 2019 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

Ženy jsou jako internetové domény.
Ty nejlepší už jsou zabrané.

Ovšem vždycky je tu možnost najít si nějakou z exotické země.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o. 

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=46174412235742
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=142275792014527
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=203341121638941
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=193424964015312


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. (zásady zpracování OÚ).
 Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=147232881065316
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=75882464071428
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=169415605840431
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=155827907197513
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=51580099649082
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ1%2bzSiDJpdAsfYOVl0UF%2fZ3kPfal5gcZXudG%2fODG6YtKw%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=64706002509798
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=gbVkscP%2bDjBBLlv0mVXb0m4kfUo9DCpHBj0BS9WGSmrcbxTQFu1meNGU5kgixf8AHf1hGjHYxuxeqUCbhS2tsNh9XmSyVI1Hrl1vM%2bgMU8Jbrw%2bTSgNvSsHCzjFjDob3

