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Vybíráme zajímavé aktuality:

Používáte tato rozšíření do prohlížeče? Raději je odinstalujte nebo dočasně vypněte 
Analytici v Avastu odhalili škodlivý malware v nejméně 28 rozšířeních celosvětově známých
platforem pro prohlížeče Google Chrome a Microsoft Edge. Více...

Počet útoků přes vzdálenou plochu meziročně vzrostl o 242 %
Pandemie koronaviru a mohutný nárůst využívání práce z domova přiměly kybernetické zločince
ke změně taktiky a častějšímu využívání útoků na protokoly vzdálené plochy počítače (RDP). Více... 

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

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=209476638714843
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=266500590080892
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=224967020997440
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=91102001026794


Tipy a triky

Dobrý tip na hru pro děti 

Hra "Městečko Kybernetov" zvítězila ve výběrovém řízení Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost (NÚKIB) na didaktickou hru pro děti od pěti let. Hra se skládá ze čtyř
hlavních témat: kyberšikana, nadužívání technologií a závislost, kybergrooming (tedy lákání dětí
na schůzku) a zdravé návyky při používání digitálních technologií. Samozřejmě témat, která
se vážou k online bezpečí a využívání digitálních technologií, existuje celá řada, ale tato hra
by měla být podle NÚKIB prvním krokem. V lednu 2021 se tato hra dostane do vybraných knihoven.



Chcete vypnout sledování polohy na telefonu Apple iPhone? 

iPhone sleduje Vaši aktuální polohu, ale už méně známé je to, že si zaznamenává podrobný
seznam Vašich oblíbených míst včetně informací o tom, jak často tato místa navštěvujete a kdy jste
tam byli naposledy. To vše je součástí systémové služby "Významná místa", která se spouští
ve výchozím nastavení, když zapnete ve Vašem telefonu polohové služby . 

Služba Významná místa pomáhá iPhonu určovat, která místa jsou pro Vás důležitá, aby Vám mohl
"poskytovat přizpůsobené služby, jako je prediktivní dopravní navigace nebo sestavování lepších
vzpomínek v aplikaci Fotky," jak tvrdí sám Apple. Společnost také tvrdí, že služba Významná místa
"používá koncové šifrování, které nikdo v Applu nemůže dešifrovat". 

Navzdory všem těmto zárukám Vám ale nemusí být příjemné, že Váš telefon přesně ví o každém
Vašem pohybu. Zvláště potom, co se ukázalo, že firma může uchovávat víc informací, než si možná
myslíme.

Jak vypnout službu Významná místa?

Služba Významná místa je ukrytá docela hluboko v Nastavení. Dostanete se k ní tak, že přejdete
do Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby > Významná místa a zde
službu vypněte. 

Jak ze služby Významná místa smazat stará data? 

Pokud chcete ze služby Významná místa smazat již dříve zaznamenaná data, bude to chtít pár
kliknutí navíc. K zobrazení dat uložených ve službě Významná místa budete muset zadat heslo
k telefonu nebo použít Touch ID či Vaše Face ID. Jde o dodatečné zabezpečení, které má pohlídat,
že se k těmto datům dostanete jen Vy. 

Jakmile potvrdíte svoji totožnost, telefon Vám zobrazí seznam všech míst, která jste navštívili. Když
některé z nich vyberete, zobrazí se Vám mapa s jeho polohou a také související podrobnosti
a údaje, kdy jste se tam nacházeli. 

Pokud tato data chcete smazat, máte dvě možnosti:

1. Vyberte jednotlivá místa, která chcete smazat. Uděláte to tak, že kliknete na místo, v pravé
horní části obrazovky vyberete Upravit a pak klepnete na Smazat.

2. Pokud chcete smazat vše, přejděte do spodní části služby Významná místa a najděte
možnost Vymazat historii. Klepněte na ni a máte hotovo. iPhone už nebude zaznamenávat
místa, která rádi navštěvujete.

Soutěž

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=55269830804363


Vyhodnocení minulé soutěže: 

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

Otázka zněla: 

Co označuje v elektronické komunikaci (SMS, chat, e-mail) z angličtiny převzatá zkratka "CU"? 

Správná odpověď měla být:

Zkratka označuje v angličtině "See You" a v překladu znamená "Ahoj", "Na shledanou" nebo
"Uvidíme se".

Nová otázka:

Co označuje pojem "Malvertising"? 

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

Odpovědi pište do 20. 1. 2021 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

Co přináší vánoční stromeček lidem?
V paneláku - hlavně pocit uvolněnosti a svobody 

- ale až v okamžiku, kdy jej vyhazujeme ven.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=262639359267959
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=184524034781736
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=99949517376207
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=176061830109742



