V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 84. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Google začíná více řešit bezpečnost aplikací pro Android
Google nyní obesílá vývojáře aplikací s bezpečnostní politikou ochrany soukromí uživatelů Android. Více...
Množství zavirovaného spamu po letech opět roste
Po několika letech útlumu opět prudce vzrostlo množství spamu. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Víte, který internetový překladač má blízko k reálnému překladu?
Nyní by to měl být ten od Googlu. Jejich technologie se učí, jak vylepšovat překlady tak,
aby se překlad co nejvíce přiblížil realitě. Čeština je pro překlad velmi těžká, ale posun
k lepšímu je přece jen vidět i u našeho rodného jazyka.
Více informací o nové technologii naleznete zde.
Překladač Google naleznete zde (můžete překládat jak krátký text, tak i celý dokument,
který vložíte kliknutím na odkaz Přeložit dokument pod levým oknem překladače).

Jak ještě lépe zacházet s kopírováním formátu v Microsoft Office?
O kopírování formátu jsme již psali. Pro zopakování: Pro kopírování formátu textu nebo
obrázků lze rychle použít stejné formátování, jako je například barva, styl a velikost
písma nebo styl ohraničení. Takže například označíte text, který má být "zdrojem
formátu", pak na kartě Domů vyberte Kopírovat formát a následně označíte text, který
chcete naformátovat podle zdroje. Nástroj Kopírovat formát může zkopírovat veškeré
formátování jednoho objektu a použít ho na nějaký jiný – představte si to jako kopírování
a vkládání pro formátování.
Nepsali jsme ale o jedné šikovné vychytávce, která se hodí v okamžiku, kdy chcete použít
stejný formát na více místech. Pokud dvakrát rychle kliknete pomocí levého tlačítka
na myši (obdoba klasického "dvojkliku") na již zmiňovanou volbu Kopírovat formát,
zůstane ikonka formátu "zamáčknutá" a aktivní do doby, než na ni znovu kliknete nebo
stisknete klávesu Esc. Funkci naleznete nejen v Excelu či Wordu, ale i v Outlooku nebo
PowerPointu.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Kubů z Pelhřimova, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
Bitdefender Internet Security 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co znamená v oblasti internetové stránky pojem "Vlog"?
Správná odpověď měla být:
Video blog, zkráceně nazývaný vlog, je blog, při kterém se dotyčná osoba nevyjadřuje písemně, ale
ústně, a zároveň při tom může točit sebe nebo své okolí. Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co znamená v oblasti internetu pojem "Index"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Norton Security Deluxe pro
1 uživatele na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 2. 2017 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 Slovák vílu a víla mu slibuje, že mu splní přání.
Slovák řekne:"Chcel by som byť ministrom!"
Další den se probudí a je z něj bonsaj.
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.

