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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 41. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Česko je v první desítce zemí s vysokým rizikem útoků na bankovní účty
V přepočtu na počet obyvatel je Česko na 8. místě mezi zeměmi s největším rizikem útoků na bankovní
účty. Více... 
  
Téměř 1500 aplikací pro iPhony a iPady obsahuje zranitelnost
Hromada aplikací pro mobilní zařízení Apple obsahuje zranitelnost, pomocí které mohou kyberlumpi
útočit na uživatele a odposlouchávat šifrovanou komunikaci. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
My Flash Drive LED
Pokud vlastníte USB flash disk nebo čtečku paměťových karet bez LED diody, nevíte, zda
se dané úložiště právě používá pro čtení nebo zapisování dat. Pomůže vám prográmek
My Flash Drive LED. Po spuštění a připojení USB flash disku k počítači se na liště
Windows vedle hodin zobrazí ikonka. Jakmile se na disk začne zapisovat, ikonka zčervená
a při zápisu dat ikonka zezelená. Barvy se samozřejmě dají měnit v nastavení
a prográmek také umí najet automaticky po spuštění Windows. Prográmek si můžete
stáhnout z tohoto odkazu.

Jak otevřít více instancí (oken) programu?
Určitě jste se už dostali do situace, ve které bylo velice žádoucí otevřít jednu aplikaci
vícekrát (tzv. více instancí). Pokud máte zástupce dané aplikace na ploše, pak
samozřejmě stačí na zástupce znovu poklikat a aplikace se otevře podruhé. Pokud ale
používáte ve Windows 8.x zástupce připnutého na hlavním panelu (spodní lišta
Windows), obyčejné kliknutí nepomůže.
Co teď? Máte přesně dvě možnosti. Buď při kliknutí na zástupce podržte stisknutou
klávesu Shift, nebo na zástupce klikněte pravým myšítkem a v menu, které se otevře
(budou zde volby Zavřít, Odepnout z hlavního panelu a u některých aplikací třeba seznam
naposledy otevřených souborů či webových stránek), kliknete na název aplikace, čímž

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=yjo7d7ZuSNvL3YuXiuzNUEUf4nsLdV87SniK7ce7vT0GN5AT5MINiQ%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=184818905788724
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=127492620595432
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=92538054344086
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=42764882551747
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=278565592815299
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=173172230830309


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

Otázka zněla:
Co je v informatice označováno pod pojmem "Byte" a jak vznikl tento název?

Správná odpověď měla být:
Bajt, původním, anglickým zápisem byte, zřídka také slabika, je jednotka množství dat v informatice.
Označuje osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo. Takové množství informace může reprezentovat
například celé číslo od 0 do 255 nebo jeden znak. Jeden bajt je obvykle nejmenší objem dat, se kterým
dokáže počítač (resp. procesor) přímo pracovat.
Slovo byte pochází z anglického slova bite (sousto, tzn. nejmenší objem dat, který počítač dokáže
„přechroustat“), které bylo upraveno, aby se předešlo záměně se slovem bit. Jiný zdroj uvádí, že název
Byte vznikl z písmen slov binary digits of eights (binární číslice osmičky). Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je označováno v souvislosti s chytrými telefony pojmem "NFC"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG Mobile Antivirus PRO pro
1 mobilní zařízení na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 5. 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

  
Přijde chlapík s pěkně rozbitou hlavou k doktorovi, doktor na něj: - Copak se vám, stalo?

- Ale takhle stojím a najednou proti mě raketa a prásk přímo do hlavy. Oklepu se a najednou beran
a prásk přímo do hlavy. Otevřu oči a proti mě kůň a řach do hlavy. Padl jsem na zem. Vstávám

a najednou lokomotiva a prásk přímo do hlavy. Strašný rány! - Raketa, beran, kůň, lokomotiva, - brblá
si doktor a vypisuje průvodku na psychiatrii, - bylo tam ještě něco?

- Jo, pak přišel nějakej chlap a ten kolotoč vypnul!
 

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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