V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 57. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Tři z pěti českých firem zažily narušení bezpečnosti vnitropodnikových dat
Tři z pěti (60 %) českých společností ovlivnil incident týkající se bezpečnosti jejich interních informací.
Více...
Víte, které mobilní aplikace pro Android jsou nejvíce "žravé"?
Z aplikací, které nejvíce negativně ovlivňují výkon elektronického zařízení, se na předních místech usadily
nákupní aplikace Amazon Shopping a Walmart, které "vynikají" především obrovskou spotřebou baterie.
Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Chůvička pro Apple i Android?
Pro mnoho rodičů je na prvním místě starost a neustálý dohled nad potomkem. Zvláště
malé děti jsou často "hlídány" pomocí tzv. elektronických chůviček, které umožní mít
potomka pod dohledem, i když s ním rodiče nejsou v jedné místnosti. No a protože
se mobilní technologie rozvíjejí vysokým tempem, bylo jen otázkou času, kdy se objeví
nějaká aplikace pro chytré telefony či tablety. Česká firma TappyTaps vyrábí
jednoduchou aplikaci s příznačným názvem Chůvička 3G. Tato aplikace vyšla původně již
v roce 2012 pro operační systém iOS, později ale TappyTaps napsali aplikaci i pro
systém Android. Momentálně lze dítě hlídat i pomocí počítačů s operačním systémem
MAC OS a dokonce i pomocí chytrých hodinek Apple Watch. Jednotlivé verze lze mixovat,
takže na straně jedné můžete mít tablet s Androidem a na straně druhé třeba Apple
chytré hodinky.
Jak to celé funguje? Na straně přijímače i vysílače nainstalujete aplikaci Chůvička 3G
a pomocí devítimístného kódu zařízení spárujete. Bohužel momentálně lze párovat pouze
dvě zařízení, nelze tedy k jednomu vysílači spárovat více přijímačů. Po spárování vysílač
dohlíží nad dítětem buď akusticky, nebo i obrazem. Jakmile se dítě začne v postýlce vrtět,
přijímač ihned upozorní jak zvukově, tak i vibracemi. Vysílač umí také využívat LED diodu

či obrazovku k "přisvícení" ve tmě.
Aplikaci si můžete otestovat zdarma a je pro Android k dispozici v Google Play. Pokud
se Chůvička osvědčí a budete ji chtít zakoupit, zaplatíte za ni přijatelných 99 Kč.
Jaká je klávesová zkratka pro hledání ve Windows 10?
V dřívějších verzích Microsoft Windows byla klávesová zkratka Windows + S určena pro
vytvoření výřezu obrazovky v rámci aplikace Microsoft Office OneNote. Ve Windows 10
je ale tato klávesová zkratka určena pro hledání. Výřez obrazovky aplikace OneNote
dostal novou klávesovou zkratku a to Windows + Shift + S.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Lojda z Příbora, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
Kaspersky Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v digitální terminologii označováno pojmem "pixel"?
Správná odpověď měla být:
LPixel (zkrácení anglických slov picture element, obrazový prvek; někdy též pel, dále zkracováno na px)
je nejmenší jednotka (je bezrozměrná) digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící
bod na monitoru, resp. jeden bod obrázku zadaný svou barvou, např. ve formátu RGB či CMYK. Více
informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co je v počítačové terminologii označováno pojmem "kernel"?
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. 1. 2016 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
Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku.
Učitelka ho pošle domů, aby to děti nedostaly.
Za týden ho potká a ptá se: "Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?"
"Jó, to já nevím, paní učitelko.
To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá."
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.

