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

V 97. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Češi o prázdninách více přehrávají videa z pochybných webů 
Pozor na trojského koně, který se maskuje jako rozšíření do Google Chrome. Více...
  
ESET objevil novou hrozbu, která se zaměřuje na hráče počítačových her
Útočníci zneužili několik her vytvořených společností Aeria Games. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

Chcete větší výběr českých fontů?
Operační systém Windows v základu obsahuje poměrně rozsáhlou sbírku fontů, tedy
různé druhy písma. Drtivá většina z nich ale neobsahuje českou diakritiku. Pro běžnou
kancelářskou práci jistě budou postačovat klasické fonty Calibri, Tahoma nebo Times, ale
pro různé "domácí práce", jako jsou například pozvánky na oslavu narozenin, můžete
chtít sáhnout po jiném fontu. Nové fonty si samozřejmě můžete stáhnout, k dispozici je
jich doslova mraky, mnoho fontů je placených ale existuje také řada bezplatných písem.
Jedním z dobrých zdrojů českých fontů je web www.ceskefonty.cz . Písma jsou zde
rozdělena do různých kategorií, například kaligrafické fonty, ručně psané či gotické
a samozřejmě lze fonty hledat podle názvu. Font si stáhnete jako zazipovaný archiv,
ve kterém najdete několik souborů - objevíte obrázek s ukázkou fontu, textový soubor
s informacemi a pak samozřejmě samotný font, tedy soubor s příponou TTF (True Type
Font).
Tento soubor si z archivu rozbalte třeba na plochu počítače. Teď už zbývá jen font
nainstalovat, což můžete provést dvěma způsoby. První způsob je kliknout na soubor
s fontem pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolit položku Nainstalovat - font
se ihned nainstaluje. Druhou možností je font otevřít dvojklikem myši nebo stisknutím
klávesy Enter. Otevře se okno s detaily náhledem fontu, a v tomto okně v levém horním
rohu najdete tlačítko Instalovat. Po stisknutí tlačítka se font nainstaluje. Nainstalované
fonty pak budou dostupné ve všech aplikacích v seznamu písem.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=mA83vXW1PyZ3sZaOKb%2bzzSd29YO6Rcr%2bUQuWs40P747g0ASvg9Zb2g%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=205647522551304
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=42459517052866
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=107041636066100
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=117146640944965
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=126935113500882
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=92228506731367


Máte v oblibě žluté nalepovací štítky?
Pokud ano a chcete je mít i v počítači s operačním systémem Windows, tak je již
od verze Windows Vista můžete používat. Ve starších verzích hledejte v programech
„Rychlé poznámky“, ve Windows 10 je naleznete pod názvem „Sticky Notes“.
Pro jednodušší přidání je můžete připnout na Hlavní panel (to provedete tak, že na ikonu
nalepovacího štítku kliknete pomocí pravého tlačítka na myši) a volbou se znaménkem
plus (+) vytváříte nové. S Windows 10 přibyla i možnost štítky měnit do osmi různých
barev, pokud si chce někdo typ poznámek rozlišovat. V případě, že máte vyšší nároky na
poznámky, tak doporučujeme spíše využívat zdarma Microsoft OneNote.

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

Otázka zněla:
Co znamená v kybernetickém světě pojem "Webtapping"?

Správná odpověď měla být:

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=151514095412232
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=84322844822899


Webtapping se používá k monitorování webových stránek, které pravděpodobně obsahují nebezpečné
nebo citlivé materiály, a lidí, kteří k nim přistupují.

Nová otázka:
Co znamená pojem "Steganografie"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software ESET Smart Security pro 1 PC
na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 9. 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

Kluk se chlubí kamarádům: 
"Můj děda je rytíř!"

"Nepovídej!"
"Fakt, má brnění v nohou i rukou."

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=17700972897983
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=173811696574582
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=92174167070727
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=242645829069153
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=J2ogoJr4HvEoEXK9MUSjwXTVnMq1N7hjceuExME%2bBkiWwCO%2feGj6k9JItYRIY5kjJxVbcrJttwP8Xdx9te3P6T13r3vcDhw7D7ehV9XmrTA%3d

