V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 46. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Rudý říjen - špionážní kybernetická síť s velmi širokým "záběrem" a sofistikovanými úkoly
V posledních letech narostl význam špionáže prostřednictvím kybernetických útoků. Svědčí o tom
i kybernetická síť Red October - Rudý říjen. Více...
Policie ČR několik let používala hackerské programy
Nejméně od roku 2011 používala Policie ČR hackerské nástroje, které umožňují nabourat se do počítače.
Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Tip pro příznivce aukcí na Aukru
Uživatelů aukčního portálu Aukro.cz přibývá a pravdou je, že se na Aukru dají pořídit
zajímavé věci za rozumné ceny. Aukční příznivci se jistě dostali do situace, kdy sledují
zajímavou aukci a netrpělivě očekávají, zda aukce skončí jejich výhrou, nebo zda někdo
"přihodí" pár minut před koncem aukce. Pravděpodobnost výhry může zvýšit jednoduchá
aplikace Aukro přihazovač. Aplikace je dostupná v obchodě Google Play a její cena
je 65 Kč.
Po instalaci aplikace stačí zadat přihlašovací údaje k Aukro.cz a můžete začít! Aplikace
se pokusí načíst Vaše probíhající aukce a funguje jako "autopřihazovač" - sleduje
probíhající aukci a pokud Váš protivník v závěru aukce přihodí, aplikace automaticky
za Vás přihodí také.
Jak na opakování provedené změny v dokumentech Microsoft Office?
O klávesové zkratce Ctrl+Z (zpět) jsme již psali, ale nezmiňovali jsme se o klávesové
zkratce Ctrl+Y, která se může hodit v opačném případě. Konkrétně se jedná
o opakování provedené změny, což můžete také využít při opakované činnosti (např.
napíšete pár teček a při stisknutí klávesové zkratky se Vám budou doplňovat další).

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Kalinová, které tímto gratulujeme k výhře softwaru Sticky
Password Premium pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je označováno v počítačové terminologii pojmem "Defragmentace"?
Správná odpověď měla být:
Defragmentace je proces zpětného skládání celku z dílčích částí – fragmentů. Rozkouskovaná data
z velkých a objemných datových souborů, jenž jsou na pevném disku počítače často uložena na mnoha
různých místech po malých dílčích částech (po maličkých kousíčcích), lze pomocí specializovaného
software spojit do jednoho souvislého úseku na disku. Čtení defragmentovaných dat je většinou rychlejší
než fragmentovaných. Více informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co je označováno v počítačové terminologii pojmem "Komprimace dat"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok
zdarma.
Odpovědi pište do 25. 7. 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
Ulicí se řítí motocyklista. V zatáčce dostává smyk a sráží mladíka na přechodu.
Řidič, ještě notně opilý ze silvestrovské zábavy, se rychle zorientuje, vyskočí na motorku a mizí v dálce.
Po chvíli k poškozenému chodci přibíhá policista, který byl svědkem nehody.
V té chvíli vyjde najevo, že chodec je policistovi dobře známý kapesní zloděj.
"Zapamatoval jste si jeho číslo?!"
"Nejen to, pane příslušníku. Mám dokonce jeho doklady..."
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.

