V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.
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… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 93. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Svět ohrožuje nová epidemie ransomware
Nová vlna útoků vyděračského viru ransomware postihla Ukrajinu a začala se šířit do dalších zemí včetně
České republiky. Více...
Bezpečnost veřejných Wi-Fi sítí
Snadná dostupnost internetu je příjemná, ale veřejné připojení přináší řadu bezpečnostních rizik. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jak povolit klávesu F8 při startu Windows 10?
Kvůli zvýšení rychlosti startu operačního systému Windows byla deaktivována funkce
vyvolání možnosti výběru spuštění systému pomocí klávesy F8. Není ale problém ji znovu
aktivovat. Spusťte příkazový řádek jako správce (Win+X nebo pravý klik na nabídku
Start a pak volba Příkazový řádek (správce), nebo v nabídce Start zadejte slova
příkazový řádek a pak na nalezenou položku klikněte pomocí pravého tlačítka na myši
a zvolte Spustit jako správce), zadejte příkaz bcdedit /set {default}
bootmenupolicy legacy a potvrďte stisknutím klávesy Enter. Po restartu počítače
bude možné klávesu F8 používat. Pokud byste chtěli tuto možnost zrušit, stačí zadat
příkaz bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard.
Sledujete také předpověď a aktuální počasí?
Možností sledování aktuálního počasí a předpovědí z dosud zjištěných informací existuje
opravdu mnoho. I naše společnost, díky sportovnímu létání jednoho z majitelů, vyvinula
před několika lety software předávající z vybraných meteostanic informace o aktuálních
parametrech počasí – http://www.pocasidoma.cz/. Rádi bychom také upozornili
na zajímavý pohled na počasí vyvinutý vysokoškoláky z Plzně na webu
www.ventusky.com. Možnosti přepínání pohledů jsou rozmanité a zejména pro sportovní
létání je zde volba změny nadmořských výšek. Naopak ti, co mají problémy se srdcem,
mohou sledovat tlak vzduchu a podle toho upravovat plány svých aktivit.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Zajícová z Brna, které tímto gratulujeme k výhře softwaru
Bitdefender Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co znamená pojem v internetu "Flaming"?
Správná odpověď měla být:
Pojmem flaming označujeme záměrné umisťování urážlivých nebo provokujících vzkazů na internet.
Cílem útočníka je vyprovokovat uživatele k hádce. Často se se s flamingem můžeme setkat na různých
chatech nebo v diskuzních fórech, které jsou zaměřené na nějaké citlivé téma. Flaming je ale třeba také
bezdůvodné urážení ostatních uživatelů, kterým se útočník jen baví. Více informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co znamená pojem v oblasti internetu "Address Harvester"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Norton Security Standard pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 7. 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
Táta říká dceři:
"Jestli zítra dostaneš z té písemky horší známku než jedničku,
zapomeň, že jsem tvůj otec."
Druhý den se otec ptá: "Tak co jsi dostala z té písemky?"
Dcera po chvilce odpoví: "A ty jsi kdo?"
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.

