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Vybíráme zajímavé aktuality:
Internetové hrozby v květnu v České republice
V květnu v České republice převažovaly trojské koně útočící na hesla, stojí za 43 procenty všech
detekcí škodlivých kódů. Více...
Kdo shromažďuje vaše osobní údaje?
Nový průzkum společnosti Kaspersky ukázal, že čeští uživatelé chtějí mít větší kontrolu nad svým
soukromím na internetu a lépe své údaje chránit. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Kde najít nejaktuálnější letecké mapy, když nejsou ještě k dispozici
na Google mapách ani na Mapy.cz?
Pokud se uživatel chce podívat na leteckou či satelitní mapu, téměř automaticky otevírá Google
Maps nebo Mapy.cz. Oba uvedení poskytovatelé map jsou ale občas mírně pozadu za skutečností.
Za cenu poněkud neohrabaného ovládání a nepříliš rychlého vykreslování map se můžete
na aktuální letecké snímky podívat na serveru geoprohlížeče ČÚZK. Geoprohlížeč obsahuje
doslova bambilion funkcí a různých vrstev, které běžnému uživateli nic neřeknou a ani je nebude
vlastně potřebovat. To podstatné se ukrývá ve vrstvě s názvem Ortofoto, kterou najdete v
seznamu otevřeném po kliknutí na tlačítko Změnit mapu v levém horním rohu.

Ve stavovém (dolním) řádku Geoprohlížeče najdete kromě informace o souřadnicích také datum,
kdy byl daný snímek pořízen. Snímky se obnovují přibližně co tři roky, každý rok letadla brněnské
společnosti TopGis nafotí třetinu republiky. Poslední aktualizace leteckých map se týkala západní
části Česka včetně Prahy a proběhla v létě roku 2019.

Máte ještě operační systém Microsoft Windows 7?
Oficiální podpora Windows 7 skončila v polovině letošního ledna. Od té doby Microsoft přestal
vydávat pravidelné bezpečnostní aktualizace. O to zajímavější je informace, že Microsoft vypustí
bezpečnostní aktualizaci s označením KB4567409, která do Windows 7 přinese aktualizaci
v podobě nového internetového prohlížeče Microsoft Edge postaveného na jádře Chromium.
Po uvedení nového Edge přišel Microsoft s informací, že uživatelé Windows 7 a 8.1 budou muset
Edge instalovat ručně; nakonec je ale vše jinak a uživatelům zmíněných verzí operačních systémů
přistane do počítače nový Edge v rámci automatické aktualizace. Podle výrobce tato aktualizace
nezmění nastavení výchozího internetového prohlížeče a ani neodstraní ze systému zastaralý
Internet Explorer. Nový Microsoft Edge bude pouze připnut na hlavní panel a bude na každém
uživateli, zda bude nový internetový prohlížeč používat (v minulosti jsme psali, že patří
k zabezpečenějším prohlížečům a je oproti Internet Exploreru stále podporován výrobcem).
V operačním systému bude ale instalace nového Edge podmíněna přítomností dvou loňských
aktualizací (KB4474419 a KB4490628 ) které řeší "drobnosti" kolem hešovacího algoritmu SHA-2.
Pokud dané aktualizace nejsou nainstalovány, lze je doinstalovat buď pomocí automatických
aktualizací (staré aktualizace jsou na serverech k dispozici a sedmičky si je umí stáhnout),
případně ručním stažením z aktualizačního katalogu z uvedených odkazů.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan S. V., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru ESET
Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co bylo pojmenováno názvem "PhantomLance"?
Správná odpověď měla být:
PhantomLance je malware pro šmírování uživatelů Android zařízení.
Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Čemu se říká v IT bezpečnosti "Password Stealer"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá McAfee Internet Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 7. 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

Přísloví o sociálních sítích:
Kolik máš účtů na sociálních sítích, tolikrát jsi člověkem.
Kam Facebook nemůže, tam nastrčí Like button.
Co můžeš tweetnout dnes, neodkládej na zítřek.

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.

