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106. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:

Ransomware, který si s vámi chce hrát
Při napadení zařízení se oběti zobrazí obrazovka s výzvou. Tento ransomware však namísto
finanční částky požaduje, aby uživatel hrál hru PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Více...

Pozor na podvodné prozvánění z "podivných" čísel
Česká telefonní čísla opět berou útokem podvodníci z exotických zemí. Nechají váš telefon
jednou či dvakrát zazvonit a čekají, až jim zavoláte zpět. Více...

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=91678269604289
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=234762452241959
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=155851280143
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=212202445708824


Jak deaktivovat touchpad?

Většina notebooků je pro ovládání vybavena touchpadem. Připojíte-li externí myš, potom můžete
používat buď toto polohovací zařízení, anebo stále touchpad. Někdy se však hodí touchpad
vyřadit z chodu – již se nebude stávat, že o něj omylem zavadíte apod. Deaktivaci lze udělat
v Nastavení počítače. Klikněte na Start -> Nastavení -> Zařízení. Na levé straně se přepněte
na záložku Touchpad. Nahoře přepněte nastavení na "Vypnuto". Změny se projeví okamžitě.
A pokud byste chtěli, aby k vypínání docházelo automaticky vždy, když připojíte myš, zrušte
zatržení volby Při připojení myši nechat touchpad zapnutý.
Více k postupu naleznete zde.

Víte, jak se nám mění země pod nohama?

Nová služba od Google Vám poskytne satelitní (letecký) pohled na libovolné místo na zemi
a pustit si "časosběrné video" zachycující, jak se dané místo vyvíjelo za posledních více než
32 let. Nová služba běží na enginu Google Earth, nicméně v této službě přímo integrována není.
Snímky Země Google získal od agentury NASA a evropské kosmické agentury ESA. Kvalita
snímků je poplatná technickým možnostem zařízení používaných v době vzniku fotografií a také
se mění v závislosti na konkrétním místě na zemi.

Služba je dostupná na webovém serveru https://earthengine.google.com/timelapse. Můžete
si vybrat libovolné místo na matičce Zemi a kliknutím na tlačítko Play si prohlédnete, jak
se vybrané místo měnilo od roku 1984 do současnosti. Vybranou sekvenci si můžete uložit,
případně publikovat jako odkaz.

Soutěž

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=153899006278025
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=178784603416807


Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Branda ze Sokolova, kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru AVG PC TuneUp  pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co označuje pojem "Doorway pages"?

Správná odpověď měla být:
Doorway pages jsou nevhodnou technikou pro získávání zpětných odkazů. Jde o takové stránky,
které obsahují "přeoptimalizovaný" obsah, jehož účelem je se co nejvíce zalíbit vyhledávačům.
Takovéto stránky vyhledávače rozpoznávají a penalizují s odůvodněním, že se jedná o stránku
bez jakékoliv obsahové přidané hodnoty pro uživatele. Považují ji tedy za bezcennou, ba
dokonce podvodnou.

Více informací naleznete zde.

Nová otázka:

Co označují zkratky PUA a PUP (typy software)?

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

Odpovědi pište do 20. 5. 2018 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

Ve škole na poslední hodině říká paní učitelka:
"Kdo odpoví na moji otázku jako první, může odejít domů." 

Pepíček vyhodí jablko z okna a paní učitelka se ptá:
"Kdo to udělal?" Pepíček řekne: "Já, na shledanou."

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=21963742626492
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=50181242731894
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=132791702198927
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=197369523722163
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=236741507077028


Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o. 

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=194264089321780
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=237829983423436
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=237859586693628
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=153841884367624
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=20060438463018
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ1be%2fyNzMyiMR5IrSRQVBZTM8ZNGVT%2fwmquIGhxqhg8hw%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=m4RoVHvKbtJ4mZPu76OwRzlK8JfLzm2iiGmcZICfuZOwZ6GSLWtpGuogNzTAeiXgctPSSqlSE3z9YbW5r7t5MmOUOOZpvGNg

