
V  aktuálním IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

107. číslo

S ohledem na počátek účinnosti GDPR bychom Vás rádi informovali, že Vám IT KOMPAS
zasíláme z oprávněného zájmu v případě, že jste naším zákazníkem, nebo na základě Vašeho
souhlasu, pokud jste se sami zaregistrovali k jeho odběru. IT KOMPAS lze kdykoliv odhlásit
pomocí odkazu uvedeného v patičce každého vydání.



Vybíráme zajímavé aktuality:

Nová varianta ransomwaru SynAck je schopná obejít zabezpečení
Společnost Kaspersky Lab vydala varování před novou variantou ransomwarového trojana
SynAck. Využívá techniku nazvanou Process Doppelgänging, díky níž je ransomware schopen
obejít antivirové zabezpečení zařízení. Více...

Nebezpečný malware Roaming Mantis může útočit i na Čechy
Kaspersky Lab v polovině dubna objevila nový malware zaměřený na zařízení s operačním
systémem Android. Více...

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=142887557916799
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=229043267691757
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=104821763916544
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=78148064658741


Co je nového v jarní aktualizaci Windows 10 April 2018 Update
(číslo verze 1803)?
Podle odhadů je nová jarní aktualizace nainstalovaná na zhruba polovině počítačů s Windows 10.
Vydání této aktualizace provázely potíže, výrobce ji po uvedení dokonce na čas stáhnul a zuřivě
opravoval nejzásadnější chyby a problémy. Některé problémy se sice dosud nepovedlo odstranit,
nicméně jarní aktualizace vesele probíhá. Pojďme se podívat na pár nejzajímavějších novinek.

Patrně největší novinkou jarní aktualizace je tzv. časová osa (výrobce ji avizoval už pro loňskou
podzimní aktualizaci). Časová osa je součástí obrazovky multitaskingu a aktivuje se ikonkou v liště
ve Windows, která nahrazuje ikonu pro vyvolání funkce virtuálních ploch. Plocha multitaskingu
zobrazuje otevřené aplikace a také poslední aktivitu uživatele, a to na všech zařízeních, na kterých
je svým Microsoft účtem přihlášen. Aplikace i soubory jsou řazeny chronologicky a přesně v pozici,
ve které byly opuštěny. Uživatel se tedy může jedním kliknutím dostat třeba k wordovskému
dokumentu, který předtím vytvářel na jiném počítači. V historii bude možné také vyhledávat
a zobrazovat detailní informace, například po hodinách v rámci jednoho dne. Funkce více ploch
bude z obrazovky multitaskingu také dostupná.

Vylepšení se dočkal také tzv. Fluent Design, který byl představen v loňské podzimní aktualizaci.
Na mnoha místech se objeví průsvitnost oken či postranních panelů nebo zvýraznění ovládacích
prvků pod kurzorem myši (funkce Reveal). Fluent Design se automaticky deaktivuje při aktivním
spořiči baterie.

Spoustu novinek a vylepšení obsahuje také internetový prohlížeč Edge. Namátkou vzpomeňme
třeba možnost ztlumení zvuku na webové stránce, zasílání oznámení z webových stránek přímo
do Centra akcí nebo podporu gest na přesných touchpadech. Nového designu se dočkala čtečka
knih, PDF dokumentů a offline webových stránek a do knihovny čtečky bude možné ukládat
bezplatné knihy ve formátu ePUB. Při prohlížení knih a webových stránek je možné aktivovat
gramatické nástroje, které uživateli pomohou porozumět textu - například je možné barevně rozlišit
různé slovní druhy či dělit slova na slabiky.

V centru akcí je nově dostupný Pomocník pro lepší soustředění. Jde o funkci, pomocí které
si uživatel může vybrat jednu ze tří úrovní, jakými ho mohou Windows "obtěžovat" (kdykoliv, jen
prioritní hlášky, jen budíky). Je také možné vytvářet vlastní pravidla, na základě kterých Windows
nebude uživatele rušit, například podle času, podle detekce aplikace v režimu celé obrazovky
(prezentace, hry...) nebo podle duplikování displeje. Definovat také lze "důležité lidi a aplikace",
ti pak mohou "rušit kdykoliv" :)

Zajímavou novinkou je funkce Near Share, tedy sdílení na krátkou vzdálenost (soubory, odkazy
apod.) pomocí Bluetooth připojení. Pokud je v dosahu počítače nějaké zařízení s aktivním
Bluetooth, lze sdílení vyvolat v podstatě odkudkoliv pomocí nabídky Sdílení, například z Edge,
fotek, průzkumníka souborů a podobně. Drobného vylepšení se dočkala i funkce Lidé (ikona
panáčka v liště vpravo dole u hodin). Prozatím bylo možné do kontaktů zařadit 3 lidi, nyní je možné
uložit až 10 kontaktů. 

Řada podstatných změn se také dotkla systémového nastavení (ikonka ozubeného kolečka
v nabídce Start), o tom ale až někdy příště :)



Známé problémy s Windows 10 April 2018 Update

Od novinek v jarní aktualizaci se pojďme podívat na několik známých problémů. Asi nejpalčivěji
může uživatele zasáhnout nekompatibilita jarní aktualizace s některými staršími verzemi antivirů.
Nejhůře na tom jsou asi uživatelé produktů Avast; mnozí z nich se po aktualizaci dívají jen
na černou plochu bez ikon a na hlášku pracovní plocha není dostupná. Řešení se zatím objevilo
velice šalamounské - Microsoft zrušil distribuci aktualizace na zařízení s antivirem Avast :)

Problémy se ale dotkly i uživatelů produktů Eset, Kaspersky nebo AVG, v těchto případech ale
většinou došlo "pouze" k znefunkčnění antiviru a jednoduchá pomoc spočívala v reinstalaci
antiviru na nejnovější verzi.

Problém také zaznamenali firemní uživatelé, ke kterým se standardně aktualizace dostávají
z bezpečnostních důvodů se zpožděním (v řádu několika měsíců) pomocí tzv. Pololetního kanálu.
Bohužel se Microsoftu opět podařilo některým uživatelům Pololetního kanálu jarní aktualizace
distribuovat, což v poměrně konzervativním firemním prostředí může znamenat řadu problémů.

Soutěž



Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní E.K., které tímto gratulujeme k výhře
softwaru Bitdefender Internet Security  pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co označují zkratky PUA a PUP (typy software)?

Správná odpověď měla být:

Zkratky PUA (potencionálně nežádoucí aplikace) a PUP (potenciálně nežádoucí programy) jsou
označení pro software v počítači, který může být nežádoucí.

PUA - (potentially unwanted application)

PUP - (potentially unwanted program)

Přesněji se jedná o Adware, který infikuje a zpomaluje počítač. 

V internetovém prohlížeči zobrazuje vyskakující okna a nechtěné reklamy. 

Může docházet k přesměrování na pochybné/nelegitimní webové stránky, ale také může
docházet ke shromažďovaní Vašich osobních informací.

Například sledování historie navštívených webových stránek nebo dokonce nahrávání
stisknutých kláves na klávesnici. 

Takový typ software je potřeba co nejdříve odstranit.

Nová otázka:

Co označuje v informatice pojem "Tor"?

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

Odpovědi pište do 20. 6. 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

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=242695878980630
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=143184223335967
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=114752668821341


Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

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. (zásady zpracování OÚ).
 Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=51995334551452
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=6379093568184
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=1902438527670
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=98216427747032
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=85475821181086
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=274887757030112
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ39chSrIofSHcKTrZoAsNtO7I5XyyWzBGbf8TumR1sX8Q%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=237157658619485
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=sb6LyFK0kRN5bEWQp2OHY8bLw6A2M89NmlZvbRbDkzLvrFc9iWjrXnaBWPv%2fqCCXuKsa9AEgfA%2fmN7Hpo98tkh4sBpMt9Vn9h%2fshwqTNuKM%3d

