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

120. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
Aktuální ransomwarové útoky
Po celém světě se řada společností a nemocnic stala obětí ransomwaru Globelmposter. Více...
Kyberzločinci útočí skrz kalendáře
Odborníci společnosti Kaspersky detekovali řadu případů, kdy podvodníci cílili na uživatele
prostřednictvím nakažených, nevyžádaných oznámení v Google Kalendáři. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Velká květnová aktualizace Windows 10 build 1903 nepůjde
nainstalovat, pokud máte k počítači připojen USB disk či další
paměťová média
Nová květnová aktualizace Windows 10 build 1903 obsahuje pro uživatele jednu drobnou novinku
- před instalací kontroluje, zda nejsou v systému nainstalovány nepodporované aplikace
či ovladače. Tato novinka může uživatelům přinést samozřejmě nepříjemnosti. Asi nejpodstatnější
je to, že update bude blokován v případě, že jsou k počítači připojeny externí paměťová média například USB disky, USB flash disky, SD karty a podobně. Pokud jsou tato zařízení k počítači
připojena, může dojít při upgradu ke "změně písmenek" jednotky, což samozřejmě může vést
k potížím. Microsoft to řeší jednoduše tak, že možným potížím zabrání blokováním aktualizace :))
V praxi se chyba projeví nicneříkající hláškou:

Řešení je jednoduché - stačí z počítače odpojit všechny externí úložiště (nebo vyjmout SD kartu)
a zkusit aktualizaci spustit znovu. Pokud aktualizace ani po odpojení externích úložišť nepůjde
provést, bude na vině patrně jiný ovladač či aplikace - to se ale bohužel z chybové hlášky
nedozvíte.
Informace je ale uložena v XML souboru "*_APPRAISER_HumanReadable.xml". Zkušenější
uživatel v tomto souboru najde sekci s názvem "DT_ANY_FMC_BlockingApplication", která
bude mít velice pravděpodobně hodnotu TRUE. Pokud ano, je potřeba zkontrolovat sekci
s názvem "PropertyList Type="Inventory”", ve které najdete nekompatibilní software/ovladače.
A samozřejmě nekompatibilních položek může být více a je potřeba všechny nějak vyřešit, tedy
buď provést aktualizaci nebo odinstalaci aplikace/ovladače.

Jak na chytrou schránku ve Windows 10?
Schránka (clipboard) Windows, tedy oblíbená funkce pro kopírování a vkládání textu či obrázků
(a dalších věcí) je v operačním systému Windows integrována od nepaměti. Nová verze schránky
(aktualizace Windows 10 October 2018 Update) umí nejen kopírovat a vkládat, ale udržuje také
historii operací se schránkou. Vše, co schránkou projde, chronologicky ukládá a k jednotlivým
položkám je možné se kdykoliv vrátit. A to je pochopitelně nesporná výhoda...
Pro kopírování a vkládání se stále používají standardní klávesové zkratky Ctrl + C a Ctrl + V.
Historii schránky otevřete klávesovou zkratkou Win + V, která otevře malé okénko se seznamem
toho, co schránkou prošlo:

Abyste historii schránky mohli používat, musíte ji nejprve aktivovat - ze záhadných důvodů
je ve výchozím nastavení historie vypnuta. Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém, vlevo
na záložku Schránka a v sekci Historie schránky pak nastavte Zapnuto.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan M. Š., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG
Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je označováno pojmem "Li-Fi"?
Správná odpověď měla být:
Li-Fi je oboustranná vysokorychlostní bezdrátová technologie stejně jako Wi-Fi, ale pro přenos
dat je místo rádiových vln využíváno spektrum světla.
Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co je v IT označováno pojmem "Cache"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá ESET Internet Security pro 1 PC
na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 7. 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

Geocaching a programování nejde dohromady.
Já mu řeknu: "Ulož to do cache",
a ten "keškař" to schová v lese.

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.

