V aktuálním IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

114. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
Software i hardware společností Huawei a ZTE je bezpečnostní hrozbou
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal VAROVÁNÍ před
používáním softwaru i hardwaru společností Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation.
Používání těchto prostředků představuje bezpečnostní hrozbu. Více...
ESET varuje před aktuální kampaní cílenou na internetové bankovnictví uživatelů v
České republice.
Bezpečnostní společnost ESET detekuje novou vlnu kampaně, cílenou na české uživatele, která
zneužívá škodlivé přílohy e-mailů. S jejich pomocí dokáží útočníci změnit údaje platebního
příkazu a zcizit peněžní částky až do výše 200 000 korun. Útočná skupina v tomto případě nemá
konkrétní cílovou skupinu a zaměřuje se na širokou veřejnost. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Vánoce jsou také ve znamení dárků a často jsou nadělovány mobilní přístroje. Vybrali jsme proto
tipy, které se mohou hodit pro uživatele Android zařízení.

Jak v Androidu rychle přepínat mezi dvěma posledními otevřenými
aplikacemi?
Pravděpodobně každý uživatel Androidu ví, že stisknutím tlačítka se třemi čárkami (v navigační
liště se třemi tlačítky v dolní části displeje) zobrazí seznam spuštěných aplikací. Víte ale,
co se stane, když na toto tlačítko poklepáte dvakrát rychle po sobě?
Telefon pomocí této drobnosti bude přepínat mezi dvěma naposledy aktivními aplikacemi, což
se může hodit například při přepisování nějakých údajů z emailu do poznámek (tam, kde nelze
použít Kopírovat/Vložit). V Androidu verze 9 je pak rychlé přepínání dostupné pomocí gesta
potáhnutí směrem doprava.

Jak v Androidu zvětšit něco, na co špatně vidím?
Řešení je jednoduché - stačí aktivovat funkci Lupa, neboli Zvětšení. Funkci aktivujete v Další
nastavení->Přístupnost->Zobrazení->Zvětšení. Vybrat si můžete, zda lupu aktivujete trojitým
poklepáním, nebo tlačítkem (to se zobrazuje v dolní části obrazovky). Trojité poklepání je pro
aktivování Lupy patrně vhodnější, ale je to samozřejmě otázka vkusu...
Na libovolném místě a v libovolné aplikaci pak trojitým poklepáním na displej lupu zapnete telefon zvětší oblast, na kterou jste poklepali. Zvětšená stránka se pak dá pomocí dvou prstů
posouvat a také měnit velikost roztažením/stažením.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan J. V., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG
PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co označuje v IT pojem "Bloatware"?
Správná odpověď měla být:
Bloatware je termín, který označuje tendenci novějších počítačových programů zanechat po své
instalaci větší stopu, než je nutné, mít mnoho zbytečných funkcí, které nejsou běžnými uživateli
používány, nebo jen všeobecně užívají více systémových prostředků, než je nutné, přestože
nabízejí svým uživatelům jen malý nebo žádný užitek. Bloatware je také označován software,
který je předinstalovaný na zakoupeném počítači a obvykle se jedná o časově omezené
zkušební verze…
Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co označuje v IT pojem "Kernel"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Norton Security Standard pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 1. 2019 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

Chlápek pokuřuje cigaretu a vyfukuje obláčky dýmu.
Jeho přítelkyně se naštve a povídá mu:
"Nevadí ti, že je na té krabičce varování, že kouření škodí zdraví?"
A chlap na to:
"Lásko, já jsem programátor, mě nezajímají warningy, jen errory..."

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.

