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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 38. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Nová potvora se do počítače dostane sama - ani se nemusíte "snažit" na něco klikat!
Experti objevili způsob, jak potvoru dostat do počítače, aniž by uživatel musel na cokoliv klikat nebo
otvírat. Více... 
  
V roce 2014 se počet finančních útoků v Androidu ztrojnásobil
Počet finančních útoků na uživatele systému Android vzrostl v roce 2014 3,25 krát. Celých 48,15 % těchto
útoků využívaly malware zaměřující se na finanční údaje (SMS a bankovní trojské koně). Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak se správně chovat k baterii v chytrém telefonu, tabletu či notebooku?
Kolem baterií našich chytrých dotykových miláčků koluje mnoho pověstí a "zaručených
návodů jak baterii zajistit dlouhý život na maximální kapacitě". Většinou se bohužel jedná
o nepravdy přežívající z dob dávno minulých, kdy se používaly baterie založené
na odlišných technologiích. Každý určitě slyšel o "kalibrování baterie"
několikanásobným úplným vybitím a opětovným nabitím baterie, nebo o "paměti
baterie". Tyto postupy sice fungovaly u starých NiMH nebo NiCd článků, ale dnešním
lithium-polymerovým (LiPol) bateriím tak spíše uškodíte.
Bateriím založeným na nových polymerových technologiích nevadí nabíjení ze stavu 60%,
ale může je hodně naštvat vybití "na nulu". Proto je vhodnější začít nabíjet při stavu
řekněme 20% nebo více. Stejně tak nemají tyto baterie rády opačný extrém, tedy
nabíjení na "plných 100%", takže klidně odpojte telefon, tablet či notebook od nabíječky
dříve. Pokud budete baterii "vybíjet do nuly a nabíjet do plna", patrně ji během roku
nezničíte, ale velice pravděpodobně zaznamenáte úbytek kapacity baterie a rychlejší
vybíjení.
Dalším extrémem je ponechat baterii dlouho ve vybitém stavu. Může se stát,
že se pak baterie "neprobudí". Pokud víte, že telefon, tablet nebo cokoliv s baterií
nebudete delší dobu používat, měli byste baterii nabít na cca 50-60% - ale rozhodně
ne na 100%!!! Baterii také nevystavujte zbytečně vysokým teplotám - rok strávený při
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teplotě přes 40°C sníží kapacitu baterie o více než 35%.

Jak lze v Microsoft Outlook zjistit, jaké bude počasí?
Plánujete na víkend grilování s přáteli nebo výlet s rodinou, a chcete rychle zjistit, jaká je
předpověď počasí? V poštovním programu Microsoft Outlook lze jednoduše zjistit
předpověď počasí na další tři dny přímo v kalendáři. Stačí zobrazit kalendář a pod
pásem karet naleznete třídenní stručnou předpověď počasí. Místo, pro které platí
předpověď, můžete přizpůsobit kliknutím na šipku u jména města a kliknutím na volbu
"Přidat místo". Pokud není konkrétní město k dispozici, nabídne Outlook nejbližší
známou lokalitu.

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

Otázka zněla:
Co je označováno pod pojmem "CAPTCHA"?

Správná odpověď měla být:
CAPTCHA je Turingův test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele
od robotů. Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je v informatice označováno pod pojmem "Backdoor"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVIRA Antivirus Plus pro 1 PC
na rok zdarma.

Odpovědi pište do 22. 3. 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

  
Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáře na nějaké tipy, kam ve městě zajít. 

Nakloní se a poklepe řidiče na rameno.
Ten hrozivě vykřikne, strhne volant, odrazí se od autobusu na chodník a zastaví těsně před obrovskou

prosklenou výlohou.
Turista, hodně vystrašený, se začne okamžitě omlouvat:

"Pardon, pardon, netušil jsem, že jedno malé poklepání Vás může takhle vyděsit." 
Taxikář se na něj otočí a zařve: "NIKDY! Už nikdy mi to nedělejte!!!"

Pak se rozdýchá a povídá:
"Není to úplně Vaše vina. Víte, jsem dnes první den v nové práci a před tím jsem léta jezdil

pohřebákem."
 

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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