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Vybíráme zajímavé aktuality:

Podvodníci šíří falešné e-maily o přeplatcích na dani plné malwaru
Ve druhém čtvrtletí roku 2019 zaznamenali experti Kaspersky řadu podvodných e-mailů po celém
světě, které vypadaly jako nabídka na vrácení přeplatků na daních. Více...

41 % spotřebitelů stále používá operační systémy, které už nejsou podporovány
Podle studie Kaspersky řada spotřebitelů a firem stále spoléhá na operační systémy (OS), které
už nejsou podporovány a jsou téměř na konci své životnosti. I přesto, že jsou k dispozici novější
verze těchto OS, asi 41 % spotřebitelů nadále používá buď nepodporované OS nebo ty, které
brzy podporovány být přestanou, jako Windows XP nebo Windows 7. Více... 

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=189161056822003
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=241561578761225
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=187284506154461
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=201465781935003


Na co použít WPD 1.3 (Freeware)?

S vylepšením, nastavením a změnou fungování ochrany osobních údajů v systému Windows
pomůže aplikace WPD (Windows Privacy Dashboard). Aplikace umožní přizpůsobit nastavení
systému Windows, které "citlivějším" uživatelům způsobuje kopřivku a strach o soukromí. Jinými
slovy dokáže kontrolovat, respektive nastavovat způsob nakládání a využívání osobních údajů
(aktivovat či deaktivovat prostřednictvím přepínače). WPD tedy lze efektivně využít k zakázání
telemetrie, využívání reklamního ID, Cortany, OneDrive, odesílání hlášení o chybách, informací
o zlepšování zkušeností se zákazníky a upravit mnoho dalších funkcí systému Windows, které
potenciálně využívají osobní data uživatele. Existuje několik aplikací nabízejících vylepšení
soukromí, WPD jde ale o kousek dále, a tak umožňuje krom telemetrie blokovat také aplikace
třetích stran a službu Windows Update. Navíc automaticky vytváří pravidla blokování těchto funkcí
ve firewallu systému Windows. Mezi další funkce patří možnost odinstalovat výchozí aplikace
Windows, stejně tak kontrolu nad tím, které z osobních údajů mohou být zpřístupněny jiným
aplikacím.



Jak aktivovat Windows Media Player (WMP), který ve Windows 10
ve výchozím stavu není nainstalován?

Oblíbený přehrávač Windows Media Player (WMP) byl ve Windows integrován dlouhou dobu,
aniž by doznal zásadních změn. Microsoft spíše pracoval na novém přehrávači a WMP poněkud
upozadil. WMP je přítomen i ve Windows 10, jen ho výrobce před uživateli, kteří si WMP oblíbili,
fikaně schoval - stala se z něj tzv. volitelná součást systému, která standardně není
nainstalována.

Pokud se k WMP chcete vrátit, stačí ho doinstalovat. Klikněte na nabídku Start a pak
na ozubené kolečko Nastavení. V otevřeném okně najděte položku Aplikace a tam pak klikněte
na volbu Spravovat volitelné funkce. V okně se zobrazí seznam nainstalovaných volitelných
součástí, nad kterým najdete tlačítko Přidat součást. Klikněte na tlačítko, v seznamu najděte
WMP a po kliknutí na něj se objeví možnost Nainstalovat. Po instalaci se WMP objeví jako
položka v nabídce Start. A samozřejmě stejným postupem pak můžete WMP kdykoliv také
deaktivovat.

Soutěž



Vyhodnocení minulé soutěže:

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan L. A., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru McAfee
Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:

Co je v IT označováno pojmem "Indexace"?

Správná odpověď měla být:

Indexace (též indexování, heslování) je proces vyjádření obsahu dokumentu pomocí prvků
selekčního jazyka. Smyslem indexace je, nutnost pomáhat uživatelům nalézt informace
o dokumentech, případně dokumenty samotné.

Více informací naleznete zde.

Nová otázka:

Co je v IT bezpečnosti označováno pojmem "Whaling"?

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

Odpovědi pište do 20. 9. 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

Víte co dělá Windows na měsíci? 
Padá 6 krát pomaleji.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o. 

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=162049854068376
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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.
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