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113. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:

Kyberzločinci by mohli do deseti let ovlivňovat naši paměť prostřednictvím hacknutých
mozkových implantátů
V nedaleké budoucnosti budou hackeři schopni ovládat lidskou mysl a paměť. Jakkoliv zní tato
zpráva nepříjemně a neuvěřitelně, odborníci z kyberbezpečnostního oboru se již nyní věnují
možnému zneužití paměťových implantátů. Více...

Co dělají české děti na Internetu?
Z průzkumu vyplynulo, že největší obavy máme z toho, že se děti na Internetu setkají
s pornografií, kyberšikanou nebo rizikovou osobou. Více...

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=124698389217729
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=176653797454661
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=52605407504308
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=238958088219420


Rádi se učíte cizí jazyky?

V současnosti jsou velmi oblíbené výukové aplikace - a to nejen u mladé generace. Cizí jazyk
je v mnoha zaměstnáních nezbytností a může se tedy hodit několik tipů na vhodnou aplikaci, navíc
dostupnou zdarma.

V našem okolí se často setkáváme (a můžeme dle našich zkušeností doporučit zejména pro
začátečníky) s aplikací DUOLINGO.

DuoLingo je velice dobře hodnocená aplikace, která je založena na procházení jednotlivých úrovní
s procvičením poslechu, mluvení, čtení a psaní. Dostupná je pro Android, iOS a Windows
Phone.

Musíme se také zmínit o aplikaci BBC Learning English, která je určena hlavně pro milovníky
britského přízvuku, zpráv a seriálů, které v ní můžete zdarma sledovat a ještě se při nich učit.
Můžete si nastavit české nebo anglické titulky pro lepší porozumění zpráv.



Aplikace je určena pro zařízení s operačními systémy Android a iOS.

Slušné hodnocení pro výuku jazyků má také aplikace QUIZLET. Pokud si založíte profil, můžete
sledovat své zlepšení, odpovídat na hádanky a plnit úkoly, které se zobrazují v různých úrovních.
Jedna hra zabere uživateli v průměru 20 vteřin. Aplikace je dostupná v operačních systémech
Android, iOS nebo ve webovém rozhraní pro počítače.

Poslední aplikací, na kterou chceme upozornit, je Learn Languages with Memrise. Umožňuje
práci offline (bez aktuální potřeby internetu) a naleznete v ní na výběr mnoho světových
jazyků. Aplikace je určena pro zařízení s operačními systémy Android a iOS.



Vkládáte do e-mailů v Microsoft Outlook obrázky?

V případech, kdy potřebujete vkládat obrázek nebo výřez do těla e-mailu a nechcete posílat
zbytečně objemný e-mail, existuje snadné řešení. Stačí na záložce Formát rozkliknout položku
Komprimovat obrázky a nastavit velikost, kterou chcete použít.

Stejný systém můžete použít i v aplikaci Microsoft Word.

Soutěž

[object Object]


Vyhodnocení minulé soutěže:

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní/slečna J. L., které tímto gratulujeme
k výhře softwaru  McAfee Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co označuje v internetové komunikaci zkratka "IMHO"?

Správná odpověď měla být:

IMHO je zkratka, která se používá v několika různých významech, její výklad proto může být
nejednoznačný. Nejčastěji používané významy jsou tyto:

IMHO jako In My Humble Opinion a zamená podle mého (skromného) názoru
IMHO jako In My Honest Opinion a zamená podle mého nejlepšího vědomí
a svědomí

Někdy psáno jako i.m.h.o..

Nová otázka:

Co označuje v IT pojem "Bloatware"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá AVG PC TuneUp pro 1 PC
na rok zdarma.

Odpovědi pište do 20. 12. 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

Přijde Bill Gates k zrcadlu a říká mu:
"Zrcadlo, kdo je na světě nejbohatší?"

Zrcadlo:
"Aplikace zrcadlo provedla neplatnou operaci a bude nyní ukončena."

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=190245914204008
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=2569296349704
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=62656202676208
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=195395850370862


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=123749620074490
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=257079130456432
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=192598049827417
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=265534679452057
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=45757598842520
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ2fRwU0Q%2bssaXjUS9ZRnfBWksQd9Y8bGtIQo%2fyLrXrLqQ%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=108423969085999
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=gbVkscP%2bDjBBLlv0mVXb0m4kfUo9DCpHzj4ju6mEYkrdbA0EJB8XSr15Sbed1fLeY8YP3XBSdrUKCAkszHMKliimwP2Nq35GxbCECYsviRbTaMYJwNREXYMfEsp%2f4APN

