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Vybíráme zajímavé aktuality:

Bankovní malware Cerberus cílí na Androidy
Cerberus je sofistikovaný bankovní malware pro Android, který byl prvně zaznamenán v létě
2019. Více...

KryptoCibule: ESET varuje před torrenty, které útočí na české kryptopeněženky
Výzkumníci bezpečnostní společnosti ESET objevili dosud nezdokumentovanou rodinu trojských
koní. Tato rodina malware se zaměřuje na odcizování kryptoměn a dostala název
KryptoCibule. Více... 

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=62305794525169
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=255084745645992
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=157292937867746
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=158217572586163


Jak chránit svůj domov proti hackerům?
Pro tentokrát použijeme krásně zpracovaný stručný přehled pravidel, který zpracoval EUROPOL.
V minulých vydáních jsme již postupně vše uvedené zmiňovali, ale tohle by se hodilo na domácí
nástěnku :-).



Leták ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Vyhodnocení minulé soutěže:

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

Otázka zněla:

Komu se říká "Geek"?

Správná odpověď měla být:

Geek [gík] je spíše novodobý termín z angličtiny, označuje osobu většinou z oblasti informačních
technologií, která je pro svůj obor zapálená, dokáže vyřešit i obtížné problémy v rámci oboru. Také
se tímto termínem označují lidé se silným zápalem pro jakékoli téma nebo jsou zaměřeni
na malou část nějakého oboru.

Více informací naleznete zde.

Nová otázka:

Čemu se říká "Netolismus"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Avira Antivirus Pro pro 1 PC
na rok zdarma.

Odpovědi pište do 20. 10. 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.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=166300158848361
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=236866886910150
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=117532753343002
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=267119888590309
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=155855538844677


 Vtip pro dobrou náladu

Máma se ptá: "Kdo rozbil to okno?"
Syn jí odpoví: "Já ne, to ti Japonci.

Onoseto a Onosamo.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.
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