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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 72. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Bezpečnostní výzkumníci předvedli hacknutí monitoru
Účastníci každoroční konference DefCon předvedli hacknutí monitoru. Není to sice jednoduchá záležitost,
ale monitor může být "donucen" zobrazovat něco jiného, než by zobrazovat měl. Více...
  
Falešná fejsbůková zpráva o teroristickém útoku v Praze krade hesla uživatelů
Podle společnosti Eset naletělo na podvodnou zprávu o teroristickém útoku v Praze a vraždě prezidenta
Zemana jen v Česku několik tisíc uživatelů. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak vytvořit webovou poznámku v internetovém prohlížeči?
V internetovém prohlížeči Microsoft Edge, který je součástí operačního systému Windows
10 je možné vpisovat poznámky nebo jen zakroužkovat, co Vás zaujalo a pak přes ikonu
sdílení můžete výstřižek poslat známému - například recept na dobré jídlo nebo
okomentovaný článek či pracovní záležitosti. Tuto možnost zapisování poznámek
naleznete v pravé horní části pod symbolem "tužky ve čtverci". Pro sdílení (symbol kruhu
vpravo nahoře)  si můžete vybrat některou z již nainstalovaných aplikací (Outlook,
Zprávy, sociální sítě), nebo si z Windows Store můžete chybějící komunikační kanál
doinstalovat.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=e4OlLRL1fwRTjTVELIY3CnFq9IdXef%2f1Wp0RTOyR73zqEAG9EatSxw%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=52570963614090
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=119778918773096
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=124743559984226
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=34904107624696
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=156354672136397


Pozor na výroční aktualizaci Windows 10 Anniversary Update (AU)!
Rok se sešel s rokem a od minulého týdne začal Microsoft postupně distribuovat výroční
aktualizaci Windows 10 Anniversary Update (AU), známou také pod kódovým označením
"Redstone". Bohužel instalace AU může některým uživatelům způsobit potíže v podobě
zamrzání počítače nebo aplikací. Zamrznutí systému se většinou projeví při startu
počítače nebo krátce po něm. Problémy s aplikacemi se projevují "zčernáním" aplikace
po jejím spuštění a bývá doplněno hláškou ve smyslu "Windows přestal pracovat".
Pokud se chcete podobným potížím vyhnout, pak se instalaci výroční aktualizace zatím
vyhněte a zkuste počkat, až výrobce problémy vyřeší. Pokud jste se již stali obětí
jakýchkoliv problémů, pak lze doporučit návrat k předchozí verzi Windows, který je ale
možný pouze po dobu 10 dnů od instalace AU. Návrat k předchozí verzi je možný
přes menu Nastavení->Obnovení->Vrátit zpět předchozí build. S krokem zpět
neotálejte, protože po uplynutí desetidenní "ochranné lhůty" operační systém Windows
automaticky smaže soubory potřebné pro obnovení předchozí verze systému. Bohužel
v některých případech je jediným řešením reinstalace celého systému :(.
Výroční aktualizace se původně měla týkat i uživatelů chytrých telefonů společnosti
Microsoft se systémem Windows 10 Mobile. Výrobce ale aktualizaci mobilní platformy
odložil s tím, že bude provedena "v následujících týdnech".

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Vašek z Nymburku, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
McAfee Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co znamená v počítačové terminologii "Cybersquatting"?

Správná odpověď měla být:
Cybersquatting (též doménový squatting) je označení pro registraci a následné užívání doménového
jména ve zlé víře na úkor obchodní značky, názvu anebo jména jiné osoby. Ve většině případů
je na zaregistrovanou doménu umístěna reklama a nabídka k prodeji domény. Je běžným jevem i přímá
nabídka odprodeje domény vlastníkovi, na jehož úkor byla doména registrována. Více informací
naleznete zde .

Nová otázka:
Co znamená v počítačové terminologii "Browser Hijacking"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok
zdarma.

Odpovědi pište do 22. 8. 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.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=87859174483237
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=114443423115356
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=39517190365404
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=6204434324206


 
Vtip pro dobrou náladu

 Babička se ptá vnuka:
"Karlíčku, zítra máš svátek.

Chceš kovovou nebo papírovou padesátikorunu?"
Vnuk odpoví:

"Radši kovovou, ale zabal mi ji do té papírové, ať se nepoškrábe."
 

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.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=139076368154517
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=163926187945150
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=H9eraKgVWiJ%2bQbmCEJxtQHn1%2fhhkxEk27S4Axc0w9jZ72N23alA0J7vvI%2bzBC11APimiyUicGLzfWW6pIVhDreWafAL%2bIvX49BlKdHsB%2fXLopuMCLLVOSg%3d%3d

