V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.
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… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 40. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Nevydržíte bez Facebooku ani minutu? Může vás to stát hromadu peněz
Vánoční dovolená v Egyptě se pro Britku "závislou na Fejsbůku" stala finanční tragédií - fejsbůkovala
v domnění, že komunikuje přes hotelovou wifi. Více...
Klienti České spořitelny v ohrožení - nová potvora žádá "vrácení peněz"
Nová potvora, která ohrožuje klienty České spořitelny, na základě falešného upozornění žádá vrácení
peněz z "omylem připsané platby". Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Znáte už běžné "windowsí" klávesové zkratky a chtěli byste si vytvořit své
vlastní? Zkuste některý z prográmků pro vytváření klávesových zkratek
V IT Kompasu o klávesových zkratkách píšeme často a pokud už patříte mezi zkušenější
uživatele, kteří mají standardní windowsí klávesové zkratky v malíčku, můžete se zaměřit
na specializované prográmky, které dokážou nastavit klávesovou zkratku doslova pro
jakoukoliv akci. Většina těchto prográmků je k dispozici zcela zdarma.
Kromě klasických klávesových zkratek, které bývají předdefinovány a lze je samozřejmě
i upravit, umí některé prográmky vytvářet i zkratky kombinované s myší a dokonce vzít
v potaz právě otevřená okna různých aplikací.
Mezi nejpoužívanější aplikace patří například AutoHotkey, NicholasSolution HotKey nebo
HotKeyP.
IIHF představila oficiální aplikaci pro MS v hokeji 2015
Mistrovství v hokeji zavítalo opět po 11 letech do České republiky a fanouškům, kteří
chtějí být informováni o blížícím se zápase našich hráčů, průběhu zápasu nebo
statistikách, pomůže aplikace pro Android 2015 IIHF powered by ŠKODA. Aplikace
je velmi dobře graficky zpracovaná a je kompletně v českém jazyce. Aplikaci po spuštění
aktivujte, abyste mohli již nyní vidět veškeré informace k MS v hokeji 2015 Praha/Ostrava
a mohli si nastavit upozornění o začátku oblíbeného zápasu.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Kučera z Vysokého nad Jizerou, kterému tímto gratulujeme
k výhře softwaru ESET Smart Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v informatice označováno pod pojmem "Penetrační test"?
Správná odpověď měla být:
Penetrační test (anglicky penetration test, někdy pentest) je v informatice metoda hodnocení
počítačového a síťového zabezpečení pomocí simulace možných útoků na tento systém jak zevnitř tak
zvenčí. Tento proces zahrnuje podrobnou analýzu systému se zaměřením na případně bezpečnostní
nedostatky vycházející z chybného nastavení systému, známých či neznámých hardwarových
a softwarových nedostatků, nebo nedostatečných funkčních protiopatření. Analýza je prováděna
z pohledu potenciálního útočníka a může (měla by) vést k odhalení výše zmíněných nedostatků. Více
informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co je v informatice označováno pod pojmem "Byte" a jak vznikl tento název?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software BitDefender Total Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 4. 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
Manželka pomáhá opilému muži do autobusu.
Šofér říká: "Pane s opicí do vozu nesmíte!"
Muž: "Tak vidíš stará, musíš jít pěšky."
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.

