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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 44. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Bezpečnostní rada státu souhlasí s požadavkem policie ohledně uchovávání dat
z komunikace na internetu
Pokud změnu vyhlášky odsouhlasí vláda, budou poskytovatelé internetu muset uchovávat IP adresy
z "obou konců komunikace". Více... 
  
Kyberzločinci se dostali k citlivým údajům amerických státních zaměstnanců
Vládní personální úřad USA (Office of Personnel Management - OPM) po kyberútoku "přišel" o data
milionů státních zaměstnanců. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
ReadyBoost ve Windows 8
Pokud mají Windows 8 nainstalované ve Vašem počítači málo operační paměti, tedy
často ukládají obsah paměti na mnohem pomalejší pevný disk, můžete i zde práci zrychlit
pomocí technologie ReadyBoost. Připojte libovolný flash disk do USB rozhraní. Jakmile se
Vám zobrazí v Průzkumníku souborů, zvolte v menu (stisknutím pravého tlačítka na myši
Zařízení: Vyměnitelný disk) volbu Vlastnosti. Na záložce s konfigurací ReadyBoost nyní
definujte velikost vyhrazeného místa – data se již nyní při vyčerpání operační paměti
nebudou ukládat na mnohem pomalejší pevný disk, ale právě na připojený USB flash
disk.

Autoškola v mobilu
Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou aplikaci pro Android s názvem Autoškola 2015.
Aplikace je určena pro otestování znalostí řidičské způsobilosti pro řidiče skupin A, B, C
a D. Sami jsme si v naší společnosti ověřili, že je více než vhodné si opakovat pravidla
silničního provozu a podle nich se také řídit. Aplikace zabere pouze 10 MB v paměti
zařízení. Internetové připojení přitom k jejímu používání nepotřebujete a ani verze
zdarma Vám nezobrazuje žádné nechtěné reklamy. Podporován je operační systém
Android verze 2.2 a výš a varianta Premium s jejími dodatečnými režimy stojí pouze

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=yjo7d7ZuSNv1YVWzpn4G%2b017VXOpNO%2fC9kdXEp5BFF2zqNUuKqG2zg%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=55437481034863
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=156780593223433
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=197251008301296
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=204096739406302
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=217890831872775
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=128537247450754


24,50 Kč. Další obdobnou aplikací je Autoškola, kterou si uživatelé také pochvalují.
 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Kopecký z Lázně Bohdaneč, kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru Kaspersky Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno v počítačové terminologii pojmem "Avatar"?

Správná odpověď měla být:
Avatar (z anglického přepisu) je (především vizuální) reprezentace uživatele ve virtuální realitě. Touto
reprezentací může být trojrozměrný model, dvourozměrný obraz nebo třeba jediný znak — v textových
MUDech je to často zavináč. Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je označováno v počítačové terminologii pojmem "URL"?

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

Odpovědi pište do 22. 6. 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

 Matka telefonuje učitelce:
"Prosím Vás nedávejte dětem úlohy, kde stojí láhev piva 1,80 Kč.

Manžel nemohl celou noc usnout!"
 

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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