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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 94. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

ESET pomohl ukrajinské policii odhalit původce ransomware kampaně
Šíření nového ransomware z rodiny Petya měl na Ukrajině na svědomí účetní software M.E.Doc.
Ukrajinská policie na základě informací společnosti ESET zabavila servery společnosti, která tento
software vyvíjí. Více...
  
8 bezpečnostních chyb, kterých se možná dopouštíte
Bezpečnostní software dokáže ochránit před nejrůznějšími typy kybernetických útoků nebo jiných hrozeb,
přesto má jednu slabinu - lidský faktor. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak nastavit oznámení ve Windows 10?
Windows 10 jsou velmi "komunikativní" a mají neodbytnou potřebu uživatele stále
o něčem informovat prostřednictvím Centra akcí. Někdy sice mohou být některá
upozornění žádoucí, nicméně ve většině případů jde spíše o rušičku prezentací
a odvádění pozornosti uživatele od práce. Takže oznámení omezit nebo vypnout bude
správná myšlenka :)
K nastavení se dostanete po kliknutí na Start -> Nastavení -> Systém -> Oznámení
a akce. Zde můžete omezit oznamování aplikací třetích stran, nastavit zobrazení
oznámení na zamykací obrazovce či zobrazování tipů, triků a návrhů při používání
Windows. V dolní části okna pak najdete seznam aplikací, které mohou něco oznamovat,
a samozřejmě můžete oznamování pro každou aplikaci potlačit.
Podobné nastavení je k dispozici i v telefonech s operačním systémem Windows 10
Mobile.

Co je to nad Vámi za letadlo?
MV období prázdnin se množství letadel nad našimi hlavami obvykle výrazně zvyšuje.
Pokud Vás zajímá, jaké letadlo se právě nachází nad Vaší hlavou a kam letí, podívejte
se na webové stránky www.flightradar.com. Stejné informace jsou dostupné také
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v aplikaci pro Android a iOS. Nezapomeňte vyzkoušet i zobrazení 3D VIEW, které
je zajímavé zejména při přistávání letadla.

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

Otázka zněla:
Co znamená pojem v oblasti internetu "Address Harvester"?

Správná odpověď měla být:
Address Harvester je robot, který skenuje internetový obsah a hledá cokoli, co vypadá jako platná e-
mailová adresa. Výsledkem je zasílání spamu nebo prodej rozesílatelům spamu. Více informací
naleznete zde.

Nová otázka:
Co znamená pojem "Haptická mapa"?

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

Odpovědi pište do 25. 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

"Tati, jaká je nejvyšší hora na světě?"
ptá se malá Monička. 

"Nevím," odpoví tatínek.
"A tati, kdo je prezidentem USA?"

"Nevím."
"A tati, který stát je největší?"

"Nevím."
"Tati, a nevadí ti, že se tě pořád na něco ptám?"

"Jen se ptej, Moničko, jinak se nic nedozvíš."
 

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.
 

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=157275219054087
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=143801793999899
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=93070207065856
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=251950362064798
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=101559255762978
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=68351946498701
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=193197885681404


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=102206908738607
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=ginw%2fUQdYjz5cQxh2W45DCJ9pAt8AL6Oxa450gl5FeNDxNjs3oy72rPmppNw300vVI%2bULY3kEjyXdfx%2f%2fetLLjBPPvn%2blB4W

