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Vybíráme zajímavé aktuality:
 
ESET odhalil globální útok skupiny Lazarus, kyberšpionáž mířila na letecké a obranné
společnosti na celém světě 
Hlavním terčem ransomwarových útoků se stalo Rusko, rostou podvody na internetu. Více...
 
Přehled hrozeb pro Android v Česku
Bezpečnostní experti varují před vlnou falešných aplikací, které šíří bankovní malware. Více...  
 
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku .

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=202876459228874
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=260606443128285
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=12241465097438
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=242854088160014


Dítě a jeho první chytrý telefon - nebo vlastně dítě a každý chytrý
telefon :)
Někteří rodiče neřeší ve vztahu "dítě versus chytrý telefon" vůbec nic, jiní jsou zase až extrémně
opatrní a snaží se dítě "udržet off-line" co nejdelší dobu. Chytré telefony ale mohou podpořit
kreativitu dětí, jejich vzdělávání a přispět i k jejich bezpečnosti. To vše samozřejmě
za předpokladu, že rodiče vyberou pro dítě vhodný telefon, správně ho nastaví a samozřejmě také
nastaví dítěti pravidla pro jeho používání. 
 
Chytrý telefon nemusí být zrovna levnou záležitostí, je proto vcelku běžné, že dítě svůj první
chytrý telefon takříkajíc "zdědí" po rodičích či starších sourozencích. Neobvyklé nejsou ani nákupy
použitých telefonů v bazaru. Se "zděděným" telefonem většinou nejsou problémy, protože jde
o známé zařízení, při nákupu telefonu v bazaru je ale dobré zkontrolovat pár věcí. V prvé řadě
se podívejte, jakou verzi operačního systému telefon má - rozhodně není vhodné kupovat velmi
staré telefony se starou verzí operačního systému, který již nejde aktualizovat, což platí jak pro
Android, tak pro iOS. Aktualizace jsou nezbytné jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska
stability operačního systému a aplikací. Zda lze na konkrétním telefonu operační systém
aktualizovat, velice rychle vyhledáte na internetu. Bazarový telefon je rozhodně více než vhodné
resetovat do továrního nastavení a přesvědčit se, že do něj lze při prvotním nastavení bez
problému vložit účet Google - někteří majitelé totiž z telefonu neodstraní účet Google (nebo
ze svého účtu Google dané zařízení neodeberou), což může vést k tomu, že telefon již nelze
spárovat s jiným účtem Google. A to zase vede k tomu, že nelze instalovat žádné aplikace
z obchodu Google Play. 
 
Pokud svému dítěti chcete koupit nový chytrý telefon, nemusíte samozřejmě řešit nic z výše
uvedeného. Určitě se ale nesnažte ušetřit za každou cenu a nekupujte telefony z e-shopu
"na druhé straně zeměkoule", krom klasických potíží (dlouhá doba dopravy, proclení) Vás
mohou potkat potíže v podobě regionálních omezení pro dané zařízení. Rozhodně je proto
jednodušší a rychlejší koupit telefon na některém z českých e-shopů, nebo v kamenné
prodejně, už třeba kvůli případné reklamaci či dostupnosti pozáručního servisu. 
 
Pořízení telefonu je ovšem ta jednodušší část :) Druhou, a pro většinu uživatelů tou obtížnější
částí, je telefon správně nastavit a nainstalovat potřebné aplikace. Aby bylo možné instalovat
aplikace z obchodu Play, je nutné telefon spárovat s účtem Google. Rozhodně se nesnažte
do telefonu dávat účet Google některého z rodičů - vytvořte dítěti "pod svým účtem" účet
dítěte, Google podle věku sám aplikuje určitá omezení. Jakmile máte telefon nastaven
a spárován s účtem dítěte, nainstalujte do telefonu bezpečnostní software - antivir. K dispozici
je mnoho bezplatných produktů, doporučit můžeme například antiviry Eset, Norton, AVG nebo
Avast. I bezplatné verze antivirů toho umí vcelku hodně a spolehlivě ochrání jak dítě, tak
i samotné zařízení. 
 
Dalším krokem by pak měla být instalace aplikace pro rodičovskou kontrolu. Rodičovská
kontrola rodičům poslouží jednak k získání přehledu o tom, co dítě s telefonem provádí, a jednak
také podle nastavení může omezit nežádoucí aktivity dítěte. Nežádoucí aktivitou přitom může
být cokoliv od brouzdání na internetových stránkách, kde by se dítě rozhodně vyskytovat
nemělo, přes instalaci nežádoucích aplikací, až po omezení používání telefonu pouze
po stanovenou dobu a ve stanovený čas. Doporučit můžeme například produkt Eset Parental
Control, Norton Family nebo Google Family Link.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=248625450233002
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=60396338123399
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=158414614516412
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=253915897097970
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=206031198503353
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=27562870239600
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=10882376446483
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=29424891466194


Každopádně každý z dospělých ví, že s dětmi to není jednoduché, proto je vhodné aplikace pro
rodičovskou kontrolu skutečně používat. Některé pravidla je vhodné dětem co nejjednodušeji
vysvětlit, trvat na jejich dodržování a některá pravidla zase naopak striktně vyžadovat
nastavením rodičovské kontroly. Vše je zkrátka otázkou důvěry rodič - dítě :) V praxi se jako
nejrozumnější ukazuje kompromis - omezit například instalaci aplikací a brouzdání
po internetu podle věku dítěte a do jisté míry omezit čas a dobu používání telefonu. Zcela
samostatnou kapitolou je používání sociálních sítí a různých "chatů", což je samo o sobě
problematická oblast. Menším dětem je zcela jistě vhodné tyto aktivity omezit, u větších dětí pak
alespoň pomocí rodičovské kontroly sledovat aktivitu dítěte. Rozhodně není potřeba mít pocit,
že dítě šmírujete, že mu nedáváte dost prostoru nebo důvěry! Kontrola dodržování pravidel
a jejich vyžadování rozhodně není šmírování či nedůvěra. Všichni přece dobře víme, jak
je to se zakázaným ovocem a s ochotou dětí něco dodržovat, když to zrovna není striktně
vyžadováno :) 
 
Doporučujeme také chytrý telefon dítěte občas, nebo raději pravidelně, zkontrolovat. Kontrolou
v tomto případě rozumíme zejména prověření telefonu nainstalovaným antivirem a samozřejmě
také kontrolu a instalaci důležitých aktualizací operačního systému i používaných aplikací.



Chcete být na dovolené online? 
 
Připomínáme jeden ze dřívějších tipů, jak na dovolené ochránit svůj bankovní účet, fotky
a zařízení. Přečtěte si jej zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=243971479215030


Vyhodnocení minulé soutěže: 
 
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a ze správných odpovědí byla vylosována slečna/paní  B. F., které tímto gratulujeme k výhře
softwaru Avast Premium Security pro 1 PC na rok zdarma. 
 
Otázka zněla: 
 
Čemu se říká v souvislosti s chytrými telefony "Jailbreak"? 
 
Správná odpověď měla být:

Jailbreak je označení softwarové úpravy operačního systému iOS, kterou provádí sám uživatel;
po něm lze do telefonu stáhnout jakoukoli aplikaci i z neoficiálního zdroje. Jailbreakem uživatel
poruší záruku, takže na případné opravy nemá nárok a samotné zařízení se stane zranitelnějším
vůči kybernetickým útokům. 
 
Nová otázka: 
 
Co znamená pojem "Doomscrolling"? 
 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá ESET Internet Security pro 1 PC
na rok zdarma. 
 
Odpovědi pište do 20. 7. 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

Facebook je pro někoho jako lednička. 
Dívá se tam každých 5 minut, i když se tam nic nového neobjevilo.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=154495249317933
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=227596204383718
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=53176486816813
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=67194509581404



