V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 15. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Brýle Google Glass mají poměrně velký bezpečnostní problém
Experiment bezpečnostních výzkumníků odhalil závažný bezpečnostní problém brýlí Google Glass. Mike
Lady a Kim Paterson z kalifornské Polytechnické státní univerzity naprogramovali patrně první spyware
"pro Google Glass". Více...
Čínská USB nabíječka na elektronické cigarety se po zapojení snaží navázat spojení přes
internet
Nabíječka po zapojení do USB portu počítače se aktivně snaží navázat spojení pomocí protokolu TCP.
Stručně řečeno - snaží se připojit na nějaký doposud neznámý server v Číně. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Proč je dobré defragmentovat disk ve Windows?
Pevný disk v počítači slouží k ukládání dat, které se při běžné práci často mění nebo
mažou. Data jsou přitom na disku ukládána poměrně chaoticky a jsou doslova
rozkouskována v různých oblastech disku. Defragmentace disku se používá
k optimalizování uložených dat - program pro defragmentaci prohledá disk a pokusí
se rozkouskovaná data "spojit", čímž se docílí rychlejšího čtení dat z disku.
Defragmentaci je tedy určitě dobré občas spustit. Ve Windows (XP, Vista, 7) nalezneme
nástroj pro defragmentaci disku například přes nabídku Start – Programy – Příslušenství
– Systémové nástroje (ve Windows 8 stačí v dlaždicovém rozhraní napsat
"defragmentace" a v nastavení pak naleznete volbu "Defragmentovat a optimalizovat
jednotky"). Více o termínu defragmentace disku naleznete zde.
Dáváte nebo chcete dávat najevo emoce v elektronické komunikaci?
Většina lidí používá v SMS zprávách, online konverzacích a e-mailech tzv. "smajlíky",
které jednoduše a rychle vyjadřují smysl či náladu. Nejčastěji se používají v neformálních
komunikacích a vždy je dobré jejich použití zvážit. Nevhodné použití smajlíků či jejich
nadměrné množství v textu se nemusí adresátovi líbit. Pro vložení nejčastěji používaného

smajlíka :-) můžete použít klávesovou zkratku Alt + 1 (u Microsoft Windows).
Nejběžnější typy smajlíků, se kterými se můžete setkat, naleznete například zde.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděla správně a byla z mnoha správných odpovědí
vylosována paní Svojšová z Píst, které tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG Internet Security pro 1 PC
na rok zdarma.
Otázka zněla: Co je typické pro software označovaný jako "Trojský kůň"?
Správná odpověď měla být: Pro trojského koně je typické, že na rozdíl od počítačových virů nedokáže
sám infikovat další počítače nebo programy svou kopií. Může se tvářit jako užitečný program (spořič
obrazovky, hra aj.) nebo jako obrázek, zvuk, archiv, u kterého se při pokusu o jeho otevření spustí
trojský kůň.
Nová otázka:
Co je označováno pojmem "Ransomware"?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software Avira Antivirus Suite pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 4. 2014 na e-mail amenit@amenit.cz. V případě více správných odpovědí výherce
vylosujeme.
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
Ve škole: Tak děti jaké jste dostali dárky k Vánocům?
Pepíček se přihlásí: Já dostal PSP.
Aha, to je ta nová herní konzole, viď Pepíčku?
Ne! To jsou ponožky, slipy a punčocháče!

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

