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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 75. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Tisíce Australanů čelí vydírání kvůli intimním záběrům přes webkameru
Hackeři ze zámoří využili pro útoky škodlivý program, jehož prostřednictvím mohli ovládat integrované
webkamery na počítači nebo notebooku. Více...
  
Nová šifrovací potvora funguje bez připojení k internetu
Experti společnosti Kaspersky objevili novou verzi ransomware RAA, který dokáže šifrovat data offline
bez nutnosti připojení k řídícím serverům. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak do prohlížeče Microsoft Edge instalovat rozšíření (doplňky)?
Výroční aktualizace operačního systému Windows 10 (Anniversary Update) přinesla
i možnost instalace rozšíření doplňků do prohlížeče MS Edge - uživatelé se doposud
museli obejít bez této možnosti. Doplňků pro MS Edge sice existuje jen několik, určitě ale
můžeme doporučit uživatelům nainstalovat třeba rozšíření pro blokování reklam
a vyskakovacích oken AdBock Plus, o kterém jsme již psali v IT Kompasu č. 67. Jak na to?
V otevřeném okně prohlížeče MS Edge klikněte na ikonu Nastavení (tři tečky v pravém
horním rohu), vyberte možnost Rozšíření a pak na Získat rozšíření ze Storu.
Následně se otevře okno MS Store, které zobrazí těch několik rozšíření pro MS Edge,
které jsou aktuálně dostupné. Nyní klikněte na vybrané rozšíření (třeba již zmíněný
AdBlock Plus) a pak na tlačítko Získat. Rozšíření se ze Storu automaticky nainstaluje
do prohlížeče MS Edge.
Již nainstalovaná rozšíření jsou dostupná přes menu Nastavení (tři tečky vpravo nahoře)
a volbu Rozšíření. Po kliknutí na vybrané rozšíření je k dispozici nastavení vybraného
rozšíření.

Používáte internetový prohlížeč Google Chrome?
Pro uživatele internetového prohlížeče Google Chrome máme tip, který pomůže omezit
posunování obsahu stránek při načítání. Jistě se Vám již mnohokrát stalo, že jste chtěli

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=e4OlLRL1fwSyljajuqzk6%2bgju2QVAYsLlpEXyiZ%2bnb6vdqGwJ8z%2fwg%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=7133153600355
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=68024687660045
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=87488165556474
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=127198647252254
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=195240715361599


rychle trefit vybraný odkaz, ale obsah webové stránky se díky načítání obrázku posunul.
Posun webové stránky při načítání obrázku omezíte nastavením "ukotvení posunutí",
které naleznete na adrese chrome://flags/#enable-scroll-anchoring (tento odkaz
zkopírujte a vložte do adresního řádku Chromu) a vyberte volbu Aktivní. Po restartování
prohlížeče (vlevo dole na stránce se po změně nastavení objeví tlačítko Spustit znovu)
se projeví nové nastavení a snad zpříjemní a zrychlí práci v prohlížeči.

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

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

Správná odpověď měla být:
Pojem hactivismus vznikl spojením slov aktivismus a hacking. Hacking znamenal původně proces
technologické inovace, později se však význam tohoto slova přenesl spíše k nedovolenému nabourávání
se do informačních systémů a sítí. Hacker, tedy jedinec provozující hacking, získal významově stejnou
konotaci jako cracker, tedy jako člověk, který neoprávněně proniká do informačních systémů. V onom
pozměněném významu tedy hactivismus znamená politicky motivovaný hacking. Hactivismus vznikl čistě
v prostředí informačních technologií a nemá tedy svoji offline formu. Existuje v nejrůznějších podobách -
od nabourávání se do vnitřních databází různých nadnárodních korporací a krádeží citlivých dat, přes
počítačové viry a pozměňování obsahů webových stránek na bázi culture jammingu, až po třeba masové
virtuální přímé akce.

Nová otázka:
Co je označováno pojmem "Cloaking"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVIRA Antivirus Pro for Android
(pro výherce zdarma placené rozšíření funkcionalit) pro 1 mobilní zařízení na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 10. 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

Potká soused souseda a ptá se ho:
Už víš, že se budou přejmenovávat LÉKÁRNY?

Na co? No na LEKÁRNY,
tam se lekneš kolik korun platíš za léky.

 
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.
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