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Vybíráme zajímavé aktuality:

Windows Defender obsahoval 12 let kritickou bezpečnostní chybu 
Antivir Windows Defender, který je integrován v operačních systémech Windows, obsahoval
kritickou chybu, která byla odhalena a odstraněna za dlouhých 12 let. Více...

Útočníci opět vyhrožují choulostivými nahrávkami
Česko se potýká s další vlnou vyděračských e-mailů. Útočníci údajně měli natočit oběť při sledování
videa pro dospělé a za to, že ji nezveřejní mezi kontakty uživatele, požadují zaplacení značné
částky v bitcoinech. Více... 

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

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=111357273707542
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=66739258951619
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=37015237944378
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=145248599900472


Tipy a triky

Co musí být ve smlouvě služby provozovatele internetu? 

Od začátku tohoto roku platí nové zákonné povinnosti pro poskytovatele internetu. Uvádíme
to, co by Vás mohlo zajímat:

U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu uvedena
inzerovaná rychlost, maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla
být k dispozici 95 % času a nesmí být stanovena nižší než 60 % rychlosti inzerované,
a minimální rychlost, ne nižší než 30 % rychlosti inzerované.
V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat vedle
inzerované rychlosti i o odhadované maximální rychlosti.
Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o definici
velkých odchylek od sjednaného výkonu služby a o možnostech uplatnění prostředků
nápravy. Pokud tyto informace ve smluvních dokumentech nenaleznete, měli byste se obrátit
na poskytovatele.

Jak správně měřit rychlost internetu? 

Nejpřesněji rychlost internetu na své přípojce změříte za těchto podmínek:

Počítač s moderním a správně nastaveným operačním systémem.
Připojení počítače k modemu/routeru ethernetovým kabelem viz obrázek (zároveň vypnout
WiFi).

Žádná jiná práce s internetem v průběhu měření.
Žádné další zařízení (jiný počítač, televize, smartphone) není připojeno k internetu v průběhu
měření.
Měření spustíte například zde: Rychlost internetu - Speedmeter - Lupa.cz

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=271010472804053


Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže: 

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

Otázka zněla: 

Co označuje pojem "Antitrack"? 

Správná odpověď měla být:

AntiTrack je software, který chrání Vaši online identitu. Blokuje webové sledovací nástroje, které
sbírají Vaše osobní údaje a brání v sestavování profilu Vašich online aktivit.

Nová otázka:

Čemu se říká "Nomofobie"? 

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

Odpovědi pište do 20. 3. 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

Víte jak ajťák pozná, 
že venku na horách za oknem hustě sněží?

Zpomalí se mu wifi připojení.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=14748379990057
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=134526314519452
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=245826844513159
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=132549415469374



