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Vybíráme zajímavé aktuality:

Tři roky neaktualizované heslo umožnilo hackerům vysávat data z velké firmy
Speciální tým společnosti Kaspersky, zaměřující se na reakci na kybernetické incidenty, sledoval,
analyzoval a následně zastavil dlouhotrvající útok na soukromou organizaci. Více...

Stovky stránek šíří malware zaměřený na macOS
I když je všeobecně operační systém macOS v porovnání s ostatními považován za bezpečnější,
existuje spousta kyberzločinců, kteří se přesto snaží jeho uživatele okrást. Více...

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=141877178156521
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=99208845481662
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=11548072571741
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=278545025660451


Jak si vypnout personalizaci reklam v Google Chrome?

Pokud nechcete zobrazovat personalizovanou reklamu, tedy reklamu nabízenou podle toho, jaké
webové stránky jste navštívili, můžete ji vypnout zde.

Po vypnutí se Vám zobrazí další možnost ovlivnění cílené reklamy a to po výběru volby "Přejít
na stránku Online Choices":

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=219775209350817
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=91992749128353
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=27562146061235
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=207305900980747


Zde je možné vypnout služby individuálně nebo kompletně:

Jaké aplikace je lepší neinstalovat do Apple iPhone?

1. Antivir – pro tento operační systém neexistuje žádný antivirový program, a pokud jej někdo
nabízí, jedná se velice pravděpodobně o podvod s cílem z Vás vytáhnout peníze.

2. Optimalizátory systému (aplikace pro urychlení, uvolnění místa apod.) – systém iOS
je vytvořen tak, aby žádné z podobných aplikací nepotřeboval a byl "v dobré kondici".

3. Aplikace na propojení Vašich sociálních sítí – ty většinou s vidinou ulehčení práce uživateli
na sociálních sítích mohou spíše sbírat citlivé informace, které určitě nechcete šířit.

4. Aplikace s nesmyslnými funkcemi – existuje sice mnoho užitečných aplikací, v některých
případech je ale potřeba zapojit "selský rozum" a zvážit, zda je to, co aplikace slibuje, reálné,
když danou funkci nenabízí ani sám výrobce zařízení (např. aplikace na měření tepu pomocí
otisku prstů byla jedna z podvodných aplikací pro získání ověření k internetovému
bankovnictví).

Soutěž

[object Object]
[object Object]


Vyhodnocení minulé soutěže:

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

Otázka zněla:

Co je v IT bezpečnosti označováno pojmem "Web skimming"?

Správná odpověď měla být:

Web skimming je forma internetového nebo karetního podvodu, při kterém je platební stránka
na webu ohrožena, když je do stránky injektován malware prostřednictvím kompromitace
skriptovací služby třetí strany, aby se ukradly informace o platbě.

Více informací naleznete zde.

Nová otázka:

Co je v IT bezpečnosti označováno pojmem "Stalkerware"?

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

Odpovědi pište do 20. 2. 2020 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

VÝVOJ POČÍTAČŮ V KOSTCE
1974: "Kam ten počítač dáme?"

2020: "Kam jsem ten počítač dal?"

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o. 

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=55854408791916
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=142683744312532
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=15387412060390
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=50683334184244
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=32902312841019


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=196710082282682
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=185835735922419
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=103843646949863
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=60318214251078
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=240537864849144
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=8805281804173
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=58330492203605
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ1DLXTrq72ExptBUDKelk7MXZmpKO8Fg4sqKh2iW%2bLLUw%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=156725336875179
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=ZkgihQRPQ0JZ5r%2bDgAI%2fgWfauAQFVqliLntgNFm6In2G3PFk4s9Yrx174V4BfRupVsjp4145UmtpYmMwiXzVrpG3TmuWg%2bIfxvpv%2bTHHjo0qqpTrwBlX7Q%3d%3d

