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Vtip pro dobrou náladu

131. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:

Hackerský útok na aerolinky EasyJet
Hackerský útok se dotýká velkého počtu lidí... Více...

Kyberzločinci zneužívají zásilkových služeb v době domácí izolace
Odborníci nedávno objevili sérii spamů a phishingových útoků, které v době koronavirové
pandemie cílí na zákazníky čekající na své zásilky. Více...

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=48883066816517
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=91767817261501
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=48674529250818
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=94213255301498


Jak nakládat s mnoha přístupy - hesly?
O tom, že se mají používat silná hesla a nejlépe pokaždé jiné, jsme už psali. Pilulku
na neomezenou lidskou paměť ještě asi nevymysleli, tak Vám alespoň poradíme, jak
se to dá vyřešit pomocí softwaru. Z našich zkušeností je vhodný použít software Sticky Password ,
který s omezením můžete používat zdarma. Připlácíte si hlavně za jistotu zálohy Vašich hesel
a možnou synchronizaci mezi Vašimi používanými zařízeními. Hesla, důležité poznámky jsou
zašifrovány a stačí k jejich přístupu znát jedno hlavní heslo (zvolte opravdu složité a nezapomeňte
jej). Sticky Password přišel také s dobrou funkcionalitou, že můžete s dalšími uživateli sdílet
společné přístupy (hesla). Může se to hodit v pracovních týmech nebo rodině (to je však
umožněno pouze v placené verzi).

Jak najít možnost vypnutí aplikací, které nechcete, aby
se automaticky spouštěli po startu počítače s Microsoft Windows
10?
Nepochopitelně výraz "po spuštění" v Microsoft Windows 10 nic nenalezne a přitom se potřebujete
k nastavení dostat.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=87441369221822
[object Object]


Abyste to nemuseli hledat, tak Vám popíšeme, jak to nejrychleji najdete. Jednou z možností
je po stisknutí tlačítka Start zvolit Nastavení, dále Aplikace a tam je poslední volba
Po spuštění. Můžete pak volit, co případně vypnete.

Další rychlou možností ovlivňovat programy po spuštění naleznete ve Správci úloh – ten buď
vyhledáte napsáním jeho názvu po stisknutí tlačítka Windows nebo kliknete pravým tlačítkem
na myši v Panelu, jak se ve Windows otevírají aplikace. Na záložce Po spuštění pak uvidíte
seznam aplikací a po kliknutí na pravé tlačítko na myši můžete spouštění zakázat.

Soutěž
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Vyhodnocení minulé soutěže:

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

Otázka zněla:

Co bylo pojmenováno "xHelper"?

Správná odpověď měla být:

Pojmenován tak byl malware, který se zaměřuje na zařízení s operačním systémem Android. Poté
co se xHelper nainstaluje, začne stahovat řadu dalších škodlivých souborů. xHelper je obzvláště
nebezpečný proto, že vytváří hackerům zadní vrátka, jimiž mohou provádět různé příkazy, jako
kdyby byli superuseři. Kyberzločinci tak mají přístup také ke všem datům z aplikací.

Více informací naleznete zde.

Nová otázka:

Co bylo pojmenováno názvem "PhantomLance"?

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

Odpovědi pište do 20. 6. 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

Na lavičce v parku:
"Moc mne Petře zajímáš, můžeš mi o sobě něco říct?"

"Jistě Markétko, moje URL je http://www.geocities.com/karel... "

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o. 

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=271174170991190
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=148565029662114
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=148673900308173
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=137919173683182
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=14839083016058


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=42075638656386
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=279490101979202
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=133867518437015
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=271871184786582
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=29557674673243
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=190551588299171
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=78014168686753
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ1TVa6DfA7CLRB3OsxCRhs7b%2fwoGgRMSov9C4%2bjfm1AVw%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=125464769038525
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=aI1kepEOfMqyU6C%2fKlK6lB%2ba9QBdVZjBSw03PpTtYBuUkU4nWfoIg7wtJkpzbhRT%2fuRPiMRh%2bl3qAZzI1MXQL8mH0z%2fA2qrssNTyVXZelKPo3Mo%2b7yRRqg%3d%3d

