V aktuálním IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
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Vybíráme zajímavé aktuality:
Online románky vás mohou přijít draho
Navázání kontaktu s neznámým člověkem z pohodlí gauče nebo kavárny nebylo nikdy
snazší. Více...
Koronavirus útočí i na internetu
Detekční technologie společnosti Kaspersky objevily škodlivé soubory, které se vydávaly
za dokumenty týkající se koronaviru. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Jak si vypnout aktivity sledované Facebookem?
Pokud používáte sociální sítě, zejména Facebook, zkontrolujte si v nastavení, co všechno
Facebook sleduje a co všechno si "zapisuje" o Vaší činnosti. Jednou z věcí, kterou byste nemuseli
chtít, je sledování Vaší online aktivity. V nastavení Facebooku zvolte vlevo " Aktivita mimo
Facebook". Budete vyzváni, abyste znovu zadali své heslo. V pravém okně se Vám zobrazí
možnosti s nadpisem "Co můžete dělat".

Doporučujeme vymazat historii a také můžete vypnout zaznamenání budoucí aktivity po zvolení
"Spravovat svoji budoucí aktivitu mimo Facebook":

Co dělat pro to, abyste se nestali obětí hackerů při stahování
či streamování filmů?
Zjistěte si oficiální data uvedení filmů do kin, nebo jejich vydání na streamovacích službách,
v televizi, DVD a dalších zdrojích.
Neklikejte na odkazy, které Vám slibují zhlédnutí filmu ještě před jeho oficiální premiérou.
Věnujte pozornost formátu staženého souboru. I pokud stahujete video obsah ze zdroje,
který považujete za důvěryhodný, měl by soubor mít koncovku .avi, .mkv nebo .mp4. V
žádném případě nesmí být ve formátu .exe.
Ujistěte se o legitimnosti navštívené stránky. Adresa každé takové stránky by měla začínat
"https", což znamená, že se jedná o zabezpečené připojení. Zkontrolujte si také pravost
dané stránky – URL adresa by měla odpovídat názvu stránky, neměla by obsahovat
gramatické ani pravopisné chyby. Orientovat se můžete také podle recenzí ostatních
uživatelů.
Používejte účinné bezpečnostní řešení, které Vás ochrání před internetovými hrozbami.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan K. S., kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru Bitdefender Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v IT bezpečnosti označováno pojmem "Stalkerware"?
Správná odpověď měla být:
Stalkerware označuje počítačové programy, které umožňují proniknout do osobního života
jedince. Mohou tak být zneužity jako nástroj domácího násilí a pronásledování (anglicky
stalking). Po nainstalování těchto aplikací získají pachatelé přístup ke zprávám, fotografiím,
videím, zvukovým záznamům, sociálním sítím nebo poloze v zařízeních svých obětí. Občas
dokonce i v reálném čase. Programy běží skrytě na pozadí, aniž by o nich uživatelé věděli nebo
povolili jejich spuštění.
Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co je v Microsoft Office aplikacích označováno pojmem "Backstage"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Sticky Password Premium pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 3. 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

Dávejte si pozor na muže,
co nabízí na internetu solární sušičku na prádlo za 800 Kč.
Lidem zasílá obyčejnou šňůru na prádlo...

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

