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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 85. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Phishingová kampaň na Gmail a přípona .js
V poslední době se objevují nové případy phishingové kampaně směřující na uživatele služby Gmail.
Více...
  
Bankovní malware šířený přes SMS zprávy už útočí i v Česku
Experti společnosti ESET zachytili první případy nové vlny útoků na banky v Česku a Slovensku
prostřednictvím mobilního bankovnictví. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak nastavit ve Windows 10 tapetu plochy s možnostmi předchozích verzí
Windows?
Ve Windows 10 bohužel v nastavení plochy nenaleznete některé funkce z předchozích
verzí. Pokud Vám tedy nevyhovuje celkem omezené nastavení tapet, můžete
následujícím postupem použít plochu tak, jak jste byli zvyklí v předchozích verzích.
Postupujte takto:
1. Pomocí klávesové zkratky Windows+R otevřete dialog "Spustit".
2. Do příkazového řádku vepište text: control /name Microsoft.Personalization /page
pageWallpaper
3. Stiskněte tlačítko OK (nebo klávesu Enter), otevře se okno s rozšířeným nastavením.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=2enpMjHAFSPQ3ZwV%2bFG1bg60Rj8qtFd2iU5M1roFyo8UWu1EpyxQkw%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=198874210548714
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=165603020762891
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=60486847115692
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=268073526722160
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=37462544013037


Nechce se Vám nosit velké množství věrnostních karet?
Řešení pro majitele chytrých telefonů jsou mobilní aplikace, které dokáží načíst informace
z věrnostních karet a v obchodech pak stačí ukázat telefon s čárovým kódem dané karty.
Mobilní aplikaci jistě oceníte hlavně pro "odlehčení" Vaší peněženky a v obchodě pak při
hledání správné karty.
Mezi nejznámější aplikace můžeme zařadit Portmonka, StoCard (u této jediné chybí
podpora Windows Phone) nebo Mobile Pocket.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Lokaj z Břeclavi, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
Norton Security Deluxe pro 1 uživatele na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co znamená v oblasti internetu pojem "Index"?

Správná odpověď měla být:
• index (databáze) – pomocná datová struktura umožňující rychlé vyhledávání ve větších objemech dat
• index (web) – výchozí soubor v adresáři přístupném z internetu.

Více informací naleznete na odkazech výše.

Nová otázka:
Jak se jmenuje typ šifrování dat (název standardu) použitý v produktu Sticky Password?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Sticky Password Premium pro
1 uživatele na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 3. 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

Přijde opilý chlap domů a manželka mu postaví židli před oči.
Manželka se ho po chvíli zeptá: "Kolik vidíš židlí?"
A manžel na to opile odpoví: "A v jaký řadě?".

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

 

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=192024372619184
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=124126716800790
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=67274221615395
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=29578504381482
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=43209967864212
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=105138556252289
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=218943027824579
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=53523576526345
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=199465381422504


Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=55111160015867
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=AqP5b718l%2bduzgmiiwEKLFrVIcvT7YzkzG13bvHpuz1QCKcMyqjtXjXqo250xeX001NidYwgIGrea4zjYZpgcmRwotMqtcxYlgb1CcQJCCY%3d

