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Vybíráme zajímavé aktuality:

Pozor na mobilní verzi hry Cyberpunk 2077! Jde o falešnou stránku s ransomwarem 
Cyberpunk 2077 byla nejočekávanější počítačovou hrou loňského roku, již si ještě před oficiálním
vydáním, k němuž došlo 10. prosince, zakoupilo neuvěřitelných osm milionů gamerů. Není tedy
divu, že této obrovské popularity, jež se ale u mnohých hráčů změnila ve zklamání z pochybné
kvality hry, snažili využít kyberzločinci. Více...

ESET varuje před podvodnými investičními stránkami
Experti ze společnosti ESET varují před opakujícími se triky podvodníků, kteří se pokoušejí okrást
důvěřivé investory. Podvody pracují podle jednotného schématu, slibují zázračné zisky a často
zneužívají jména úspěšných českých osobností například Petra Kellnera, Jaromíra Jágra
a dalších. Více... 

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

Tipy a triky

Jak si omezení dnešních dnů alespoň částečně vynahradit
ve virtuálním světě? 

Zde je několik tipů:

1. Navštivte například muzeum prostřednictvím virtuální prohlídky. Některé
z nejnavštěvovanějších  uměleckých galerií a muzeí nyní umožňují návštěvníkům nahlédnout
do zázemí a spatřit umělecké předměty a další artefakty online (např. Národní muzeum,
Národní technické muzeum, Vatikánská muzea v Římě, Muzeum J. Paula Gettyho v Los
Angeles , Britské muzeum v Londýně, Muzeum d'Orsay v Paříži…).

2. Zúčastněte se online koncertu nebo festivalu. Umělci z celého světa, od klasické hudby
až po DJs, organizují pro své fanoušky akce, díky nimž si můžou užít živou hudební produkci
z domova (např. Online kultura v Praze, Koncerty Malostranské besedy …).

3. Skupinové cvičení. Během pandemie koronaviru výrazně narostl počet online kurzů cvičení.
Uživatelé se můžou rozhodnout, zda se jich zúčastní sami nebo s přáteli či rodinou, aby
si navzájem projevili podporu (např. Online fitness, Pětiminutovka nebo řada aplikací
s různými aktivitami, které jsou propojené s chytrými náramky či hodinkami).

4. Naučte se novým dovednostem. Na internetu je k dispozici spousta kurzů od vaření
po jazykové lekce, které si nyní lidé můžou užít společně jako skupina (např. Naše IT školení
online, EDU ČT, Edukavka …).

5. Online hraní není pouze pro hráče. Herní weby vyzývají uživatele, aby si s přáteli nebo
rodinnými příslušníky zkusili vyřešit různé online kvízy a soutěžili spolu po internetu stejným
způsobem, jako se hrají tradiční deskové hry (např. Online kvíz, Poki.cz, Superhry.cz,
WebGames.cz …).

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=149353939347330
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=204768819589571
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=206393242316486
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=202829009468045
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=260307637988861
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=170735388125467
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=217489681914689
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=17760138418428
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=257252169919466
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=207809458768956
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=119876214442900
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=176607146281814
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=21774001833841
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=276765502127934
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=209442072428290
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=257206456810496
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=271963055471273
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=231027531999638
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=232234958491003
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=121950255948436
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=79155786647985


Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže: 

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní/slečna K. L., které tímto gratulujeme k výhře
softwaru  AVG Internet Security pro 1 PC na rok zdarma. 

Otázka zněla: 

Co označuje pojem "Malvertising"? 

Správná odpověď měla být:

Malvertising je použití online reklamy k šíření malwaru. Obvykle to zahrnuje vkládání škodlivých
nebo malwarem nabitých reklam do legitimních online reklamních sítí a webových stránek.

Více informací naleznete zde.

Nová otázka:

Co označuje pojem "Antitrack"? 

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

Odpovědi pište do 20. 2. 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

Definice hardwaru: 
Vše, co nejde ukrást přes internet...

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=152725358367094
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=148406671889732
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=144908407414774
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=109464642168717


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

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=109578804961708
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=232593047479772
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=81491507253357
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=273311752549702
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=275956704184318
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=28973632400211
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=173990123460252
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=98358594958077

