V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 68. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Zaměstnanec T-Mobile prodal osobní údaje přibližně 1,5 milionu zákazníků
Únik údajů vyšetřuje policie. Ani sám T-Mobile ale přesně neví, kolik dat mu vlastně zmizelo. Každopádně
se jedná o největší podobný únik dat v Česku. Více...
Podle průzkumu BSA se v česku třetina software používá nelegálně
Každá třetí aplikace v česku je používána nelegálně. Celková hodnota nelegálních kopií se pohybuje
kolem 3.5 miliardy korun. Aspoň to tvrdí organizace BSA (Business Software Alliance). Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Výsledky a termíny zápasů na ME ve fotbale 2016 snadno a rychle?
Ti, kteří chtějí rychle najít výsledky a termíny dalších zápasů ME ve fotbale, najdou vše
jednoduše přes vyhledávač Google. Stačí do vyhledávání zadat vhodné klíčové slovo,
například EURO 2016, a přehledná tabulka se zobrazí hned pod reklamními odkazy.

Chybí Vám na novém mobilním telefonu tlačítko pro zobrazení právě
spuštěných aplikací?
Dříve bylo běžné, že telefony měly přímé tlačítko pro zobrazení všech spuštěných
aplikací. Dnešní chytré telefony či tablety tuto možnost mají také, ale je před uživatelem
"dobře schovaná". Přehled spuštěných aplikací je v zařízeních s Androidem k dispozici
nejčastěji po přidržení symbolu domů; zařízení s operačním systémem Windows Phone
8.x nebo Windows 10 Mobile zobrazí seznam běžících aplikací po přidržení tzv. zpětné
šipky.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Rudolf z Českých Budějovic, kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru Kaspersky Total Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co znamená v počítačové terminologii Cookie?
Správná odpověď měla být:
Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která
WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru
pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů,
ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Více informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co znamená v počítačové terminologii "Rootkit"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Avira Internet Security Suite pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 6. 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
Technik: Kam je zapojený ten kabel?
Zákazník: Jak to myslíte?
Technik: Když půjdete po tom kabelu, kam dojdete?
Zákazník: Asi k vám na ústřednu.
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.

