V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 55. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Microsoft končí podporu starších internetových prohlížečů MS Internet Explorer
12. ledna 2016 bude ukončena podpora prohlížečů MS Internet Explorer verze 10 a starších.
Bezpečnostní záplaty a aktualizace tedy budou dostupné pouze pro MS IE 11 a Edge. Více...
Hackeři z Anonymous opět vyhlásili Islámskému státu kyberválku
Hackeři ze skupiny Anonymous se podle svého prohlášení zaměří na Islámský stát a jeho kybernetickou
infrastrukturu. A protože jsou Anonymous fakt dobří, bude to asi ISIS (Islámský stát v Iráku a Sýrii)
poněkud "kyberneticky bolet". Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Chcete otestovat podezřelou aplikaci nebo webovou stránku? Zkuste použít
tzv. Sandbox
Otestování podezřelé aplikace nebo surfování v temných zákoutích internetu může být
nebezpečným sportem. Pokud chcete být v relativním bezpečí, můžete pro tuto činnost
použít tzv. Sandbox.
Sandbox je speciální aplikace, která v počítači vytvoří dočasný prostor totálně oddělený
od operačního systému, takže případné nebezpečí ze Sandboxu nemůže "uniknout"
a infikovat počítač. Aplikací typu Sandbox je samozřejmě mnoho, mezi nejznámější ale
patří například Sandboxie či TimeFreeze.
Sandboxie je relativně malá a kompaktní aplikace, která do kontextového menu
(je dostupné po kliknutí pravým tlačítkem myši) přidá volbu pro spuštění aplikace
v Sandboxie. I když bude mít takto spuštěná aplikace "svou plochu a nabídku Start",
ve skutečnosti běží v tzv. bezešvém režimu a nemůže nijak zasáhnout do operačního
systému. Odlišné je pouze žluté orámování okna, díky kterému uživatel ví, že je aplikace
spuštěna v bezpečném režimu a že všechny změny v aplikaci provedené budou po jejím
ukončení zahozeny.
Podobně to platí i pro soubory stažené z internetu - pokud v Sandboxie stáhnete
v prohlížeči nějaký soubor, neuloží se do složky na pevném disku, ale do virtuálního

adresáře v Sandboxie. Takže i pokud byste stáhli a spustili nějakou potvoru, operační
systém nebude v přímém ohrožení.
Aplikaci Sandboxie si můžete stáhnout zde.
Kde jsou šablony v aplikaci OneNote (Microsoft Office)?
V aplikacích Microsoft Office se při vytváření nového dokumentu běžně nabízí šablony
(záložka Soubor->Nový), u aplikace OneNote tomu tak ale není. V OneNote musíte přejít
na záložku Vložení a vybrat volbu Šablony stránek. Poté se vpravo otevře sloupec
s možnostmi šablon pro vložení do aktuálně otevřeného oddílu. Pro školáky stojí
za zmínku, že je možné vložit ze skupiny Prázdné šablonu Školní linkování nebo
Jemná mřížka. Téměř všem se bude určitě hodit šablona Stručný seznam úkolů,
kterou naleznete ve skupině Plánování.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Velebil z města Lázně Bělohrad, kterému tímto gratulujeme
k výhře softwaru AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je HDMI?
Správná odpověď měla být:
HDMI je zkratka anglického označení High-Definition Multi-media Interface nekomprimovaného
obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu. Může propojovat zařízení jako například satelitní
televizní přijímač, DVD přehrávač nebo A/V receiver s kompatibilním výstupním zařízením. Více informací
naleznete zde.
Nová otázka:
Co je v počítačové terminologii označováno pojmem "log"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software BitDefender Total Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 12. 2015 na e-mail amenit@amenit.cz.
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako první.

Vtip pro dobrou náladu
Slon a mravenec se vlečou pouští. Žár, vedro a nikde ani kapka vody.
"Už nemůžu," naříká slon, "umřu žízní!"
"Seber se! Ještě kousek a dám ti napít ze své flašky."
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.

