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bezpečnostních otázek, které jste zaový přírůstek v rodině, dovolená u moře, lechtivá fotka
dali při vytvoření účtu. Jméno
pro potěchu vašeho
prvního psa, nebo matky
partnera. Internet je jedním
za svobodna pro člověka,
který vás zná, nebo si
z nejrychlejších způsobů,
jak se podělit o své záje umí vygooglit, nežitky s někým blízkým
musí být žádnou
(ale v tu chvíli vzdápřekážkou. Snadleným).
no se pak dostane
Sdílení fotogrado vašeho účtu,
fií patří k našim
k vašim zprávám,
největším slabosfotkám...“
tem na síti. „Posílání erotických
fotografií
nebo
videí mezi vámi
a partnerem může
Ke svým mobýt na první pohled
bilním
telefoskvělá zábava. Pronům bychom se
blém nastane, když
měli chovat stejjeden z páru o telefon
ně
jako k počítauk
e
přijde, nebo se dvojice
čům.
Doba,
kdy jsme
ro
yb
c
mí
rozejde. Pomsta zhrzeného
je
používali
pouze
na teí
d
i da
a
R
milence je nejčastějším scélefonování,
už
dávno
mita v
ětě?
nářem, jak se na veřejnost donula. „Na svých přednáškách
K A R online sv EK.
stává citlivý obsah. Další kapitolou
se ptám, co všechno lidé se svými
OL SUCH Á N
jsou matky. Bezhlavě umísťují na síť
telefony dělají. Posílají e-maily, fotofotky svých potomků, samozřejmě s tím nejgrafie, připojují se na internet. Skoro nikoho
krásnějším a nejčistším úmyslem. Neuvědomují si, že svým
nenapadne mluvit o volání. Chytré telefony jsou daldětem vytvářejí digitální stopu, která je v budoucnu možná ším místem, kde jsou ukryté poklady v podobě dat, fotek,
nepotěší. A co je ještě horší, často jsou tyto fotky volně pří- vzpomínek, důvěrných pracovních dokumentů či videí.
stupné různým deviantům. Nezapomínejte, že v online Mít nainstalovaný antivirus a heslo na odemknutí zařízení,
světě nemáte pod kontrolou, kdo sedí na druhé straně mo- ať už číselným kódem, nebo otiskem prstu, považuji za alfu
nitoru a jaké má úmysly. Neměli bychom proto ignorovat a omegu pro každého majitele chytrého telefonu. Další otázzákladní bezpečnostní nastavení. Ani auto přece nenecháte kou bezpečnosti je používání free wi-fi. Měli byste ji pouna ulici odemknuté,“ říká Karol Suchánek, který absolvoval žívat pouze jako první pomoc, když vám dojdou data a jste
speciální obor kyber bezpečnosti na prestižní univerzitě Ma- mimo domácí prostředí. První pomocí myslím vyhledání
adresy hotelu, nebo souřadnic oblíbeného obchodu. Pokud
ssachusetts Institute of Technology v Bostonu.
potřebujete reagovat na e-maily, chatovat na Facebooku či
si zkontrolovat stav účtu, doporučuji využívat oficiální aplikace konkrétních účtu, které máte v telefonu nainstalované.
Jsme první generací, která se musí vyrovnávat s tím, co on- To znamená nechodit na tyto účty přes webové prohlížeče,
line svět nejen nabízí, ale také bere. Základní doporučení protože například při potvrzení pop-up okna bezpečnostzní: Buďte opatrná. „Důležité je co nejvíce eliminovat hroz- ního certifikátu, který může být falešný, podstrčený útočníby. Používat silná, ideálně pro každý účet unikátní, hesla. kem, známý pod názvem ‚man-in-the-middle‘. Co se týká
Mějte nainstalovaný antivirový program, klidně free verzi – volně přístupných počítačů na letištích nebo v hotelích, tam
stále je to lepší než nic. Zamyslete se, kolik internetových bych své údaje určitě nezadával, zjišťoval bych si maximálně
účtů máte propojených se svou platební kartou? Všude, kde nějaké urgentní informace. Nikdy nevíte, co je na takovém
to jde, doporučuji zapnout dvoufázové ověřování, kdy při- počítači nainstalované, kdo s ním pracoval před vámi a jakou
hlášení k účtu musíte potvrdit také druhým krokem, nej- stopu na něm můžete zanechat. Když už free wi-fi využíváčastěji SMS zprávou. Jednoduchý návod najdete na www. te, volte raději tu se zámečkem, na který potřebujete heslo.
twofactorauth.org. Pozor na neznámé odkazy ve zprávách, Bude to znít možná šíleně, ale jen na YouTube najdete tři sta
mailech, které můžou na první pohled vypadat jako ode- tisíc návodů, jak ‚hacknout‘ wi-fi. Osobně využívám aplikaci
slané institucí. Takové falešné e-maily mohou často vést na VPN (například Hide My Ass!), která vytváří jakýsi bezna podvodné stránky, kde se chytají citlivé informace uži- pečný tunel mezi telefonem a internetem. Používání VPN
vatelů – čísla platebních karet, přístupová hesla k účtům na- propaguje i samotný Facebook v základních nastaveních.
vázaných na finance (PayPal, Booking, Internet Banking). Zaměstnanci korporací by si tuto VPN však neměli plést se
Tento způsob útoku se nazývá phishing. Přesně jako rybo- zařízením VPN, díky kterému se připojují do firemní interlov, jen tou rybou jste vy. Neberte na lehkou váhu ani sílu netové sítě.“ ❑
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