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Vtip pro dobrou náladu

155. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
 
Českými telefony se šíří virus napadající Android 
Na české uživatele mobilních telefonů s operačním systémem Android útočí nebezpečný malware
Flubot. Více...
 
Phishing je v Česku opět na vzestupu
Počet detekovaných případů phishingu se podle bezpečnostních expertů opět zvýšil. Vyplývá
to z výzkumných dat společnosti ESET. Více... 
 
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz   nebo na Facebooku .

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=173429156240970
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=120046261323069
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=189780624274768
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=13092590160938


Co mají nového Mapy.cz?
Mapy.cz v posledních týdnech přinesly dvě zajímavé vychytávky. První vychytávka je zobrazení
zcela nových leteckých snímků pokrývajících 22 tisíc km2. Fotky ukazují například nové stavby,
můžete se podívat na následky loňského tornáda ale i na proměny přírody.

Pavilon malých šelem v ostravské ZOO - první snímek aktuální pohled, druhý snímek pohled
z roku 2015.

Druhou vychytávku ocení řidiči, kteří využívají mobilní aplikaci Mapy.cz k navigaci. Nově aplikace
nabídne změnu trasy (rychlejší trasu) například v případě dopravní nehody nebo dopravního
kolapsu v uzavírce či omezení na trase. Aplikace zobrazí přes mapu informaci o nalezení rychlejší
trasy. Jedním kliknutím můžete přijmout návrh na jinou trasu, případně navigaci sdělit, že chcete
zůstat na původní trase.

Umíte stahovat obsah z internetu bezpečně? Vaše děti taky? 
 
Dnes není ani pro děti problém na internetu najít nejnovější filmy, hry aplikace či jakýkoliv jiný
obsah. Problémem ale je, že kýžený obsah je většinou nelegální a nachází se na webech
(minimálně) v "šedé zóně", nebo dokonce v zóně černé. Pokud pomineme, že stahování
a používání nelegálních kopií čehokoliv je ve většině případů trestné, na šedých i černých webech



hrozí také vysoké riziko toho, že s požadovaným obsahem stáhnete také to, co rozhodně
nechcete - adware, spyware či obecně jakýkoliv malware, tedy škodlivý kód. Škodlivý kód
je mnohdy napsán tak, aby v napadeném zařízení zůstal co nejdéle bez povšimnutí, a také může
mít za úkol do počítače skrytě stáhnout další škodliviny. A týká se to samozřejmě nejen klasických
počítačů či notebooků, ale i mobilních telefonů či tabletů.

 
Otázka tedy zní - jak z internetu stahovat obsah bezpečně, nebo alespoň s co nejmenším
rizikem? 
 
Začněme základním pravidlem - aktualizujte operační systém všech zařízení, tedy jak počítačů,
tak telefonů a tabletů. A samozřejmě také aktualizujte všechny další aplikace od antiviru přes
internetové prohlížeče až po další aplikace třetích stran, jako jsou třeba produkty Adobe.
Antivirové programy používejte jak v počítačích či noteboocích, tak i v chytrých zařízeních.
V některých případech může postačit free verze antiviru, která ale rozhodně neobsahuje všechny
moderní bezpečnostní funkce. Což platí i pro chytrá zařízení. 
 
Dalším pravidlem je stahování obsahu z oficiálního zdroje. Nevýhodou je, že Vás to bude stát
nějakou tu korunu, nicméně ve výsledku zjistíte, že to zase není finančně taková hrůza. Například
online herní platforma Steam vyhlašuje pravidelně slevové akce, kde koupíte i nové herní tituly
"za tašku hrušek". Filmové či seriálové platformy jako jsou třeba Netflix, HBO, Spotify či Apple TV
nabízejí za rozumnou cenu možnost sdílení účtu pro rodinné příslušníky. Za jedny peníze se tedy
může na online obsah dívat celá rodina včetně psa a kočky :) 
 
Mějte oči otevřené a neklikejte bezhlavě a bez rozmyslu na kdejaký odkaz. Naučte
se zkontrolovat, kam daný odkaz vede (dole v liště prohlížeče se po najetí kurzorem na odkaz
objeví skutečná adresa - cesta). Spousta obsahu vede po kliknutí na odkaz na další webové
servery, které mohou obsahovat buď vyložené škodliviny, nebo alespoň nevyžádanou reklamu.
Odkazy na weby pro dospělé a podobně. Omezení rizika může přinést rodičovská kontrola, která
je často součástí placených verzí domácích antivirů a dokáže efektivně zabránit tomu, aby děti
vlezly na internetu tam, kde rozhodně nemají. 
 
Celý článek si můžete přečíst zde.

Soutěž

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=196881891621296


Vyhodnocení minulé soutěže: 
 
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně
a ze správných odpovědí byl vylosován pan  S. K., kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru AVG Internet Security pro 1 uživatele na rok zdarma. 
 
Otázka zněla: 
 
Čemu se říká "Joe job"? 
 
Správná odpověď měla být:

Joe job je spamovací technika, která využívá změnu hlaviček e-mailů, aby to vypadalo,
že přicházejí od někoho důvěryhodného. Většinou i s obsahem, který vzbudí od příjemce nějakou
reakci (obvykle pošpinění reputace atp.). 
 
Více informací naleznete zde . 
 
Nová otázka: 
 
Čemu se říká v souvislosti s chytrými telefony "Jailbreak"? 
 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Avast Premium Security pro 1 PC
na rok zdarma. 
 
Odpovědi pište do 20. 6. 2022 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

Výstava nejmodernější americké výpočetní techniky v Praze prodavač hrdě vysvětluje: 
"Toto je nejmodernější model amerického počítače. 

Dokáže porozumět hovorové lidské řeci. 
Splní jakékoli přání, které vyslovíte." 
"Smím to vyzkoušet?" ptá se Franta. 

"Samozřejmě pane. Pojďte blíž a mluvte." 
"Formát cé, dvojtečka, enter.“ 

(příkaz pro formátování – smazání pevného disku, kde je instalován systém)

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=48605429646983
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=175579884409917
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=120307576780603
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=200248932306138



