
V  aktuálním IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

104. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:

Téměř čtvrtina uživatelů si hesla zapisuje na papír
Lidé stále častěji řeší problém, jak si vytvořit správné heslo. Více...

Skype obsahuje vážnou zranitelnost. Opravy se jen tak nedočkáme...
Díky vážné bezpečnostní díře ve Skype může útočník ovládnout počítač. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz   nebo na Facebooku.

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=52248769218616
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=176994382752797
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=233525521286342
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=10796600396571


Jak najít a odstranit v počítači duplicitní soubory

Představte si situaci, kdy sedíte nad otevřeným správcem souborů a uvažujete, jestli jsou fotky
v adresáři X shodné s fotkami v adresáři Y. Nebo jestli jsou shodné dokumenty či jakékoliv jiné
soubory. Pokud je Vám tato situace povědomá, mohou Vám pomoci specializované aplikace, které
dokážou porovnat soubory nejen podle názvu a velikosti, ale samozřejmě také podle jejich obsahu.
Některé z nich se specializují na fotky a videa, jiné jsou univerzální.

K porovnání fotografií zkuste použít aplikaci Image Deduplicator , která umí porovnat fotky nejen
podle názvu a velikosti souborů, ale porovnává obsah fotek vlastním algoritmem. Pokud najde
obrázky, které jsou si podobné, zobrazí je v seznamu a Vy pak můžete posoudit, zda jsou fotky
shodné nebo ne. Algoritmus umí také detekovat fotografie, které byly například zvětšeny
či zmenšeny, nebo na ně byl aplikován nějaký filtr (sépie, černobílé apod.).

Zajímavý je také produkt (aplikace) Anti-Twin . Specializuje se na hledání duplicit obrázků
a hudebních souborů, umí si ale poradit i s dalšími formáty souborů. Duplicity detekuje jednak
na základě srovnání obsahu souborů, ale i podle názvu souborů nebo porovnáním jednotlivých
pixelů obrázků.

Mezi nejstarší a nejchytřejší aplikace pak patří CloneSpy . Nepatří sice mezi ty rychlejší, ale díky
srovnání obsahu podle CRC (kontrolní součet obsahu souboru) dosahuje velice dobrých
výsledků.

Mimochodem, v hlasování na serveru Technet.cz na prvním místě figuruje zmíněný prográmek
Anti-Twin. A na závěr jedno varování - než po použití některého z uvedených nástrojů zmáčknete
tlačítko na odstranění duplicitních souborů, nejprve výsledky zkontrolujte a pořádně se zamyslete
:)) Prográmky jsou sice chytré, ale každá aplikace může udělat chybu...

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=185606224327615
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=111243880470088
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=121746167776196


Alternativa k obchodu Google Play, aneb kde sehnat zajímavé
aplikace zdarma?

Majitelé chytrých zařízení s operačním systémem Android jistě znají obchod Google Play, který
nabízí nepřeberné množství různých aplikací, a to jak neplacených, tak i placených. Existuje
samozřejmě také několik dalších zajímavých alternativních obchodů, které zmíníme.

První alternativou, která se vybaví mnoha uživatelům, je platforma od Amazonu. Jde o nejstarší
alternativní obchod Amazon Appstore , který byl uveden před lety spolu s tabletem Kindle.
Aplikací v obchodě pochopitelně není tolik, jako v Google Play, zato ale všechny procházejí
"osobní kontrolou" Amazonu a dá se tedy hovořit o určité garanci použitelnosti aplikací. Aplikaci
pro zařízení s Androidem stáhnete zde.

Zajímavou platformou může být například F-Droid , která je samozřejmě také poněkud
skromnější a zdaleka neobsahuje tolik aplikací jako Google Play, zato jsou ale všechny aplikace
zdarma a splňují další přísná kritéria. Aplikace například nesmí uživatele žádným způsobem
šmírovat, nesmí také obsahovat žádnou reklamu a pochopitelně také nesmí obsahovat žádné
škodliviny. Aplikaci pro zařízení s Androidem stáhnete zde .

Poslední variantou, kterou chceme zmínit, je platforma 1Mobile. Obchod lze využít buď stejně
jako předešlé platformy pomocí aplikace nainstalované do Androidu, nebo přímo z internetového
prohlížeče. Obchod je aplikacemi vcelku slušně vybaven - obsahuje jich více než půl milionu
a velmi slušná je také podpora aktualizací aplikací.

Soutěž

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=71093305329346
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=159328461978734
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=66872402760559
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=6623056236725
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=242748714580042
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=64609069785773


Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní Minarčíková, které tímto gratulujeme
k výhře softwaru Kaspersky Total Security  pro 3 zařízení na rok zdarma..

Otázka zněla:
Co označuje pojem "Fake news"?

Správná odpověď měla být:
Druh žurnalistiky založený na úmyslné dezinformaci nebo falešných zprávách šířících
se prostřednictvím tradičního tisku, ve vysílání sdělovacích prostředků nebo prostřednictvím
internetu na bázi sociálních médií. Fake news jsou psány a publikovány s úmyslem zmást
čtenáře za účelem získání finančních či politických výhod, často na základě senzacechtivých,
zveličených nebo zjevně nepravdivých titulků, které upoutají pozornost.

Nová otázka:
Co označuje pojem "EdgeLocker"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá McAfee Internet Security pro 1
PC na rok zdarma.

Odpovědi pište do 20. 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

Zákazník: Nejdou mi tisknout červená písmenka.
Helpdesk: Máte barevnou tiskárnu?

Zákazník: Aha! Děkuji.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o. 

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=142472988500144
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=35381576767449
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=101253027989524
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=28875766790831


ANTIVIROVÉ CENTRUM - MÁTE SE KAM OBRÁTIT

Amenit s.r.o. - jsme s vámi již od roku 1998, tel.: 556 706 203, 222 360 250

Nezobrazuje-li se vám e-mail správně, klikněte prosím zde.

 Toto obchodní sdělení jsme Vám zaslali jménem společnosti 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=114203337824273
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=263009067579767
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=53245230452617
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=106168562053960
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=192057733892743
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ1NEeAWAqT0m%2bpu6BJw%2bwpyXkaxI%2bZPx3y03VSbxatBmA%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=H9eraKgVWiJ%2bQbmCEJxtQHn1%2fhhkxEk27S4Axc0w9jYBFiO6Hsrs3zybN8a5Pc8GoEMwmcTz4ArGYUDtDAIanu5IGEggN1XvmQCT5%2fOeDNGf8%2fWpGqwjyQ%3d%3d

