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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 76. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Hacker se naboural do kamery, která sledovala pokoj osmiletých dívek. Přenos dal
na internet
Pořádný šok zažila matka dvou osmiletých dívek z Houstonu v americkém Texasu, která na internetu
narazila na videopřenos z pokoje svých dcer. Více...
  
Na domácí routery v Česku míří další vlna útoků
České domácí routery jsou opět v nebezpečí. Útočníci mění v konfiguraci routerů adresy serverů DNS,
díky tomu může router zobrazovat podvržené webové stránky. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak zobrazit hesla uložená v prohlížeči či aplikaci?
Každý z nás už jistě zapomenul heslo, uložené třeba v internetovém prohlížeči nebo
nějaké aplikaci. Pokud se to stane, není nutné hned zoufat a vytvářet nový účet, zobrazit
uložené heslo schované za "hvězdičkami" v přihlašovacím dialogu nemusí byt až tak
těžké. Uložená hesla mohou pomoci odhalit speciální aplikace.
Patří mezi ně například Asterisk Key 10, který dokáže odkrýt hesla v dialogových oknech
nebo na webových stránkách, kde jsou "zahvězdičkovaná" hesla. Software Asterisk Key
10 si můžete stáhnout zde.
Dalším pomocníkem může být WebBrowser PassView nebo KeyFinder. KeyFinder dokáže
vytáhnout z registrů mimo jiné i produktové klíče operačního systému a různých aplikací
(umí více než 300 aplikací), WebBrowser PasswordView zobrazuje hesla uložená
v běžných prohlížečích (MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
nebo Safari).
Oba programy si můžete stáhnout kliknutím na jejich název.

Jak připnout okno na všechny plochy?
Virtuální plochy jsou jedním z vylepšení operačního systému Windows 10. Funkce
uživateli není moc využívaná, ale kdo ji již vyzkoušel, jistě si rychle zvyknul na její výhody
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a jistě také přivítá novou vlastnost virtuálních ploch. Ve výroční aktualizaci Windows 10
(Anniversary Update) se objevila možnost připínat otevřená okna do všech založených
virtuálních ploch.
Okno aplikace, kterou chcete mít otevřenou ve více virtuálních plochách, připnete
na plochy tak, že kliknete na ikonu virtuálních ploch (vedle Start tlačítka) a v zobrazeném
rozhraní virtuálních ploch a aplikací kliknete pomocí pravého tlačítka na myši, na okno
vybrané aplikace. Zobrazí se kontextové menu, ve kterém přibyla volba Zobrazovat
okna z této aplikace na všech plochách - po kliknutí na tuto položku se zviditelní
aplikace na všech plochách (vhodné na často používané aplikace jako je například Skype,
Outlook atp.).

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Otisková z Polné, které tímto gratulujeme k výhře softwaru
AVIRA Antivirus Pro for Android pro 1 mobilní zařízení na rok zdarma.

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

Správná odpověď měla být:
Cloaking je vydávání jiného obsahu robotovi vyhledávače než lidem pro stejnou adresu URL. Uživatel pak
na stránkách vidí jiný obsah, než jaký vidí robot. Může se jednat o kompletní záměnu obsahu stránky,
nebo skrývání částí textu pomocí CSS nebo obrázků, s nimiž vůbec nesouvisí. Dále je za cloaking
považováno vytváření jakýchkoliv grafických úprav pro screenshot robota, jejichž výsledkem je odlišný
vzhled stránky oproti tomu, který vidí uživatel ve svém prohlížeči.

Nová otázka:
Co je označováno v počítačové terminologii pojmem "Metadata"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Norton Security Standard pro
1 PC na rok zdarma.

Odpovědi pište do 25. 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

Potkají se dva šneci a jeden říká: "Kde jsi se tak rozmlátil?"
A on na to:

"Víš,… já jsem to mastil z kopce a potom turbem po rovince do lesa…
a najednou přede mnou vyrostla houba!".

 
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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