V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 80. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Sledujeme zánik svobodného internetu?
Bez většího ohlasu médií a organizací na ochranu osobních údajů se u nás připravuje jeden
z nejrozsáhlejších zásahů do svobodné komunikace na internetu v historii. Více...
Pozor na podvodnou facebookovou zprávu, která nabízí kupon do Lidlu!
Pokud vám na Facebooku přijde od někoho zpráva, která nabízí slevový kupon do Lidlu, buďte ve střehu je to podfuk!! Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Co se Vám může líbit v internetovém prohlížeči Microsoft Edge?
Pokud máte v internetovém prohlížeči MS Edgde otevřeno současně mnoho záložek,
může vám v orientaci mezi záložkami pomoci umístění kurzoru myši na vybranou záložku
- po chvíli se objeví náhled okna s obsahem záložky.

Potřebujete odhalit včas volajícího?
Na internetu můžete najít neznámé telefonní číslo, které se Vám snaží dovolat, ale
pohodlněji Vám v tom pomůže aplikace do mobilního telefonu nazývaná Truecaller. Tato
aplikace umí zobrazit jméno volajícího a jeho fotku (samozřejmě za předpokladu že je již
uložen v databázi). Nevyžádané kontakty lze také blokovat. Instalovat si ji můžete
na mobilních platformách Android, iOS a Windows Phone.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Stránský z Loun, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
ESET Smart Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je označováno v produktu ESET pojmem "LiveGrid"?
Správná odpověď měla být:
ESET LiveGrid je systém včasného varování, který seskládá z několika cloudových technologií. Pomáhá
detekovat dosud neznámé hrozby na základně reputace souboru a URL. ESET LiveGrid je založen
na technologii ThreatSense.NET a jde o pokročilý systém, který se souhlasem uživatelů sbírá podezřelé
soubory z celého světa a posílá je do virové laboratoře ESET. Specialisté došlý vzorek analyzují, a pokud
jde o malware, pak ho zařadí do nejbližší aktualizace virové databáze.
Nová otázka:
Co znamená v počítačové terminologii "Cardware"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Kaspersky Total Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 12. 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
"Maminko, maminko, tatínek je zase opilý."
"Jak jsi to, dceruško, poznala?"
"Je v koupelně a holí zrcadlo..."
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.

