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145. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
 
Pozor na malware, který se veze na vlně zájmu o Windows 11
Zhruba měsíc jsou pro první zájemce přístupné Windows 11, nová verze operačního systému
Windows, ale pro kybernetické zločince je to dostatečně dlouhá doba, aby začali pod názvem
"Windows 11" šířit malware. Více...
 
Online seznamky v roce 2021
Analytici společnosti Kaspersky provedli hloubkovou studii devíti populárních seznamovacích
aplikací, aby posoudili jejich bezpečnost v tomto náročném období. Více... 
 
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku .

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=180761178570957
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=132449778370923
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=129903003587543
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=125547572814062


Tipy a triky

Jak se chránit před podvodníky? 
 
Opakování je matka moudrosti - alespoň se to tak říká. Rádi bychom připomněli základní zásady
chování při práci s citlivými údaji, které Vám mohou ušetřit starosti i peníze:

1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo údaje
ze své platební karty. Banky se na ně opravdu NIKDY neptají, a to ani telefonicky, ani e-
mailem, ani SMS či jinými zprávami. Zároveň nikdy neposílají odkazy na weby, kde jsou
údaje vyžadovány!

2. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se Vás někdo pokouší přesvědčit,
že jsou Vaše finanční prostředky v ohrožení a Vy musíte udělat další kroky pro jejich
záchranu. Kdyby byly Vaše peníze skutečně v ohrožení, banka by již zareagovala dávno
a bez Vaší pomoci.

3. Nezadávejte a ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které Vám někdo bude diktovat
po telefonu. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do Vašeho počítače.

4. Mějte aktualizovaný software a antivirus v počítači i telefonu. Aplikace stahujte jen
z oficiálních zdrojů a nedávejte jim více oprávnění, než potřebují.

5. Buďte vždy v pozoru, nenechte se zviklat ani nalákat. V případě pochybností vždy
kontaktujte svou banku či volejte Policii ČR.

Chcete si ověřit, zda byste se stali cílem hackera? 
 
Česká bankovní asociace, Policie ČR a výrobce ESET vytvořili výukové materiály a test na to, jak
byste obstáli v omezeném čase při phishingu nebo dalších podvodných taktikách hackerů. Test
doporučujeme absolvovat všem uživatelům a třeba na jeho základě uspořádat rodinnou či firemní
soutěž "kdo je nejvíce hackeroodolný" :) Nejedná se o nic zdlouhavého, test má 10 otázek
a zvládnete ho za 10-15 minut. Test naleznete na těchto webových stránkách: KYBERTEST 
 
Po absolvování testu uvidíte, jak jste si vedli, a také co jste případně měli špatně. 
 
K dispozici také je hodnocení výsledků testu různých skupin uživatelů při průzkumu v prosinci
2020 (např. podle věku):

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=110177530063793


Pro firmy a instituce provádíme různé formy školení a e-learningů na téma IT bezpečnost,
neváhejte nás kontaktovat.

Soutěž

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=177056465195966


Vyhodnocení minulé soutěže: 
 
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní/slečna  Z. Ř., které tímto gratulujeme
k výhře softwaru Bitdefender Total Security pro 1 PC na rok zdarma. 
 
Otázka zněla: 
 
Co znamená v aplikacích pojem "Submit"? 
 
Správná odpověď měla být:

Označuje se tak potvrzovací tlačítko, sloužící k elektronickému potvrzení či podpisu určité akce. 
 
Nová otázka:

Co znamená v souvislosti s online nakupováním pojem "Hype"? 
 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Sticky Password Premium pro
1 PC na rok zdarma.

 
Odpovědi pište do 20. 8. 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

Výběr z počítačového slovníku:
 

Chybové hlášení - žádost o potvrzení likvidace vašich dat
Manuál - ta součást počítače, která je naprosto nesrozumitelná

Paměť - ta část počítače, které není nikdy dost
Pevný disk - ta část počítače, která "zatuhne" v tu nejméně vhodnou chvíli

Procesor - ta část počítače, která je vždycky zastaralá

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=189989516604512
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=56250592559449
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=121220709533740
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=32836123986106



