V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 88. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Na Google Play se objevila škodlivá aplikace Flash Player
Na základě upozornění společnosti ESET, Google ze svého oficiálního Android obchodu odstranil další
aplikaci, která dostala jméno F11. Od listopadu 2016 si ji stáhlo 100 000 – 500 000 uživatelů. Více...
Upozornění na ransomware - "šifrovací virus"
Upozorňujeme na probíhající vlnu útoků tzv. ransomware, tedy škodlivého kódu, který šifruje uživatelská
data (soubory Office, obrázky, fotky a podobně) a následně požaduje zaplatit výkupné. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jak na převod jednotek ve Windows 10?
Aplikaci kalkulačka zná z operačního systému Windows patrně každý uživatel. A to jak
uživatel počítače s Windows, tak i uživatel telefonu s Windows Phone. Malá i velká
násobilka je tedy po ruce kdykoliv a pro matematicky nadanější jedince kalkulačka umí
i vědecké výpočty. Nemnoho uživatelů ale ví, že jim kalkulačka dokáže pomoci i s převody
jednotek (objem, délka apod.) nebo s přepočítáváním dnů.
Po otevření kalkulačky klikněte na "hamburgerové" menu v levém horním rohu a pak
můžete vybrat několik typů kalkulačky (standardní, vědecká...) nebo aktivovat převodník
jednotek. Za zmínku stojí zejména objemový převodník, který nabízí převod například
z čajových lžiček či hrníčků na mililitry, zvládá také galony, pinty a jiné exotické objemové
jednotky. Velmi legrační, ale pro představivost rozhodně užitečný, je také údaj, který
podle aktivního převodníku zobrazuje například převod litrů na vany, délkové jednotky
převádí na sponky nebo ruce a váhu převádí na fotbalové míče, slony a velryby. Rychlost
pak celkem logicky kalkulačka převádí na koně a tryskáče a výkon na lokomotivy :))
A jako třešničku na dortu pak energii přepočítá na baterie, banány či dortové řezy.

Používáte tuto klávesovou zkratku?
Klávesová zkratka, na kterou se ptáme, je Alt+Enter. Tato kombinace kláves umí
například obsah zobrazené webové stránky v internetovém prohlížeči Internet Explorer
zobrazit na celou plochu, což jistě ocení majitelé menších displejů. Další funkcí
je zobrazení vlastností položky, kterou vyberete a označíte v Průzkumníku Windows vybrat můžete například soubor, dokument, pevný disk či aplikaci. Klávesová zkratka
je funkční v operačních systémech Microsoft Windows 7, 8.1 a 10.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Sabo ze Stonařova, kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru AVG Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je to "Stream"?
Správná odpověď měla být:
Stream znamená v doslovném překladu z angličtiny jakýsi "proud".
Jedná se o technologii, která přenáší nepřetržitě audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a konečným
uživatelem.
Používá se hlavně na internetu, kde se pomocí tzv. streamování přenáší audiovizuální materiál (občas
se tento způsob vysílání nazývá webcasting).
Pro streamování videí více uživatelům je za potřebí streamovací server, který zajišťuje plynulý tok dat
a komunikaci mezi počítači.
Mezi nejznámější streamovací servery patří YouTube.com.
Nová otázka:
Co je to "Rensenware"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software ESET Smart Security pro 1 PC
na rok zdarma.
Odpovědi pište do 28. 4. 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
Jedině Chuck Norris dokáže vyfouknout vajíčko natvrdo.
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.

