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Vybíráme zajímavé aktuality:
Falešná aplikace FaceApp infikuje zařízení adwarem
Aplikace FaceApp na úpravu fotografií se stala internetovým hitem. Odborníci z Kaspersky nyní
identifikovali falešnou aplikaci, která se na první pohled tváří jako certifikovaná verze
FaceApp. Více...
ESET objevil zero day zranitelnost ve Windows, lze ji zneužít pro cílené útoky
ve východní Evropě
Starší verze operačního systému Windows 7 obsahovaly kritickou zranitelnost. Na základě
analýzy společnosti ESET vydal Microsoft nový bezpečnostní patch. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Chcete si u počítače užít přírodu?
Pro relaxaci, nebo alespoň pro navození pocitu pobytu v přírodě, můžete využít nabídku zvuků
společnosti Noisli Ltd. Dokáže omezovat jiné nepříjemné zvuky a můžete se lépe soustředit
na práci. Časovač využijete k nastavení doby přehrávání zvuků.
"Přehrávač" je k dispozici pro internetový prohlížeč Google Chrome nebo pro operační systémy
Android a Apple iPhone či iPad . V ostatních případech můžete využít online přehrávání
na webové stránce noisli.com.

Co by měli rodiče vědět?
Počítače, chytré telefony a internet se staly v současnosti pro děti takovou samozřejmostí,
že už si bez nich nedovedou svůj volný čas ani představit. Spustit video a ovládat aplikace dokáží
dříve, než se postaví na nohy. Podle loňského průzkumu společnosti Kaspersky denně děti tráví
na síti v průměru téměř 3 hodiny. Vedle zábavy a rozptýlení ale na děti mohou na internetu číhat
mnohá nebezpečí. Kolik děti o potenciálních nebezpečích vědí a jak úspěšně se jim
budou vyhýbat, záleží především na jejich rodičích. Těm nyní Kaspersky přichází na
pomoc s projektem Zelený medvěd.
Na speciální stránce zelenymedved.cz najdou rodiče rady, jak se svými dětmi mluvit
o problémech, se kterými se mohou setkat na internetu. Na základě odpovědí z kvízu pak
dostanou na míru šitá doporučení, která se týkají bezpečnosti jejich dětí. Spolu s odpověďmi
a doporučeními si také mohou stáhnout digitální verzi dětské knížky Kasper, Sky a zelený
medvěd od dánské spisovatelky Marlies Slegersové. V ní se devítiletý Kasper a jeho nejlepší
kamarádka Sky vydávají prozkoumat digitální svět. Na této cestě je doprovází a ve svízelných
situacích pomáhá zelený plyšový medvěd Midori Kuma.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní I. K., které tímto gratulujeme k výhře
softwaru ESET Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v IT označováno pojmem "Cache"?
Správná odpověď měla být:
Cache (výslovnost: počeštěle [keš], též mezipaměť) je v informatice označení pro hardwarovou
nebo softwarovou součást počítače, která uchovává data a tím následující přístup k těmto datům
může být rychlejší. Od vyrovnávací paměti (bufferu) se cache liší tím, že může poskytovat data v
ní uložená opakovaně (zatímco vyrovnávací pamětí data pouze procházejí). Použití termínu
cache a vyrovnávací paměť může být zaměňováno, protože obě funkce mohou splývat.
Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co je v IT označováno pojmem "Indexace"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá McAfee Internet Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 8. 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

Základní pravidlo práce s počítačem:
Nikdy nemějte v blízkosti přístroje kladivo.

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.

