
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 48. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Windows 10 jsou oficiálně "na světě". Jaké novinky čekají na uživatele?
Microsoft uvolnil nové Windows 10 pro uživatele, kteří splňují pravidla pro přechod ze starších systémů.
Shrňme si tedy základní informace o novém systému. Více... 
  
Ruský komunistický poslanec chce zakázat Windows 10. Prý jsou špionážním nástrojem.
Ruskému poslanci Solovjovovi leží v žaludku nové Windows 10. Podmínky používání podle něj dávají
Microsoftu rozsáhlé možnosti ve shromažďování uživatelských dat, což je prý v rozporu se zákonem
a jde o skrytou špionáž. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Potřebujete hlasový záznam ve Windows?
Pomocí programu Záznam zvuku můžete zaznamenávat zvuk v počítači v podobě souboru
digitálních médií pomocí různých zařízení, jako je mikrofon, který je připojen do zvukové
karty. Typy vstupních zvukových zdrojů, ze kterých můžete pořizovat záznam, závisí
na zvukových zařízeních, které máte a rovněž na vstupních zdrojích, které jsou k dispozici
ve zvukové kartě, kterou máte instalovanou v počítači.
Program spustíte pomocí tlačítka Start -> (od Windows 8 stačí už jen psát název
a aplikace se vyhledá) nebo pokračujete -> Všechny programy -> Příslušenství ->
Záznam zvuku. Po otevření programu můžete záznam spustit a po ukončení jen
vyberete umístění, kam záznam ve formátu wma uložíte.

Ovládací panel Programy a funkce - co to je a k čemu je to dobré?
Každý uživatel čas od času potřebuje odinstalovat nějakou aplikaci, protože ji nepoužívá,
nainstaloval ji omylem nebo se mu zkrátka už nehodí. Jak se tedy takovéto "nechtěné"
aplikace zbavit? Překvapivě mnoho uživatelů dojde k názoru, že odstranění zástupce
dané aplikace z plochy, případně smazání adresáře aplikace, je přesně to, co je potřeba
udělat. Samozřejmě jde o omyl, protože kromě zástupce a adresáře má aplikace zcela
jistě zapsáno milion záznamů v registrech počítače - a ty ručně mazat rozhodně
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nedoporučujeme :)).
Seznam nainstalovaných aplikací je k dispozici právě v ovládacím panelu Programy
a funkce. Jakmile v seznamu naleznete aplikaci, kterou chcete z počítače odstranit, stačí
ji označit a pak buď stiskem pravého tlačítka myši vyvolat kontextové menu,
případně využít ovládací tlačítka nacházející se hned nad seznamem aplikací.
Ovládací tlačítka i kontextové menu se mění automaticky podle toho, jakou aplikaci
v seznamu označíte. Nejčastěji budou dostupná tlačítka Odinstalovat, Změnit,
Opravit, případně Odinstalovat nebo změnit. Význam tlačítka Odinstalovat
je patrně jasný na první pohled - po stisknutí se spustí průvodce, pomocí kterého aplikaci
odinstalujete. V některých případech je k dispozici pouze tlačítko Změnit, a možnost
odinstalace se objeví v průvodci dané aplikace, který se spustí po stisknutí tlačítka
Změnit. Specifickou volbou je pak možnost Opravit, která také spustí instalačního
průvodce aplikace, nicméně místo odinstalace nabídne možnost změnit nainstalované
součásti aplikace, nebo nabídne opravu aplikace v případě, že je daná aplikace
poškozená.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Kubíček z Prahy, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
BitDefender Total Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno v internetové komunikaci pojmem "LOL"?

Správná odpověď měla být:
Hlasitě se směji (hodně smíchu). Další možný význam v angličtině lots of laugh, lot of laugh, nebo
laughing over limit. Také lots of love - mnoho lásky… Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je aktuálně v oblasti počítačové bezpečnosti označováno pojmem Stagefright?

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

Odpovědi pište do 22. 8. 2015 na e-mail amenit@amenit.cz.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete dozvědět, zda jste
vyhráli, co nejdříve, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 
Vtip pro dobrou náladu

 V posilovně jsem se aktivně zeptal trenéra, jaký stroj mám použít,
abych na ženy co nejvíce zapůsobil.

Vyvedl mě ven a ukázal na bankomat.
 

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.
 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.
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