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

124. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
Jak mohou roboti zneužít naši důvěřivost
Roboti se stávají čím dál běžnější součástí našich všedních životů. Proto bychom neměli
podceňovat jejich vliv na společnost a možná bezpečnostní rizika, která jejich začleňování
do běžného života přinesou. Více...
ESET zaznamenal útoky na klienty českých bank, vedeny byly z Indie
Analytici společnosti ESET detekovali zvýšenou intenzitu tzv. phishingových útoků. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Jaká je novinka ve vytváření rychlých poznámek ve Windows?
V IT kompasu číslo 97 jsme psali o rychlých poznámkách - obdobě "barevných lepíků"
s textovými poznámkami. V poslední aktualizaci operačního systému Microsoft Windows 10 dostaly
rychlé poznámky možnost vkládání obrázků. Pokud aplikaci Rychlé poznámky spustíte (klikněte
na nabídku Start a začněte psát "rychlé poznámky") a přidáte novou poznámku, najdete vpravo
dole ikonku pro vložení obrázku:

Po kliknutí na ikonu se otevře dialogové okno, pomocí kterého vyberete požadovaný obrázek
a vložíte ho do poznámky.
Druhá podstatná změna se týká možnosti vložit obrázek ze schránky Windows, tedy pomocí
známe kombinace klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V (případně pomocí pravého tlačítka
na myši s volbou Kopírovat a následně Vložit). Obrázků můžete do poznámky libovolnou
metodou samozřejmě vložit více.

Jak na psaní přehlasovaných písmen?
Čas od času můžete potřebovat napsat přehlasované písmenko. Přehlasované znaky se hojně
používají třeba v němčině, ale i u nás potkáte například německy znějící příjmení jako je například
pan Hübner, Böhm a podobně. Přehlasovaná písmenka můžete jednoduše napsat pomocí české
klávesnice, aniž byste si do operačního systému Windows nutně museli instalovat třeba klávesnici
německou.
Jak na to? Je to jednodušší, než si většina uživatelů myslí. Princip je samozřejmě stejný, jako při
psaní háčků a čárek, jen je potřeba použít "kouzelnou klávesu", která se standardně nachází nad
klávesou Enter. Jsou na ní většinou 4 znaky - apostrof, zpětné lomítko, svislá čára a "ležatá
dvojtečka". A právě ona ležatá dvojtečka je to, co nás bude zajímat.

Pokud stisknete popsanou klávesu a pak například písmeno u, zobrazí se ü. A je to :) Stejný
postup použijte pro další přehlasovaná písmena - ä, ë, ö a tak dále. V kombinaci s klávesou Shift
či CapsLock pochopitelně napíšete kapitálky - velká písmena.
U klávesnice na obrazovce je klávesa vlevo od Enteru:

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan V. S., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru ESET
Smart Security Premium pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v IT bezpečnosti označováno pojmem "Snowshoeing"?
Správná odpověď měla být:
Snowshoeing je forma šíření spamu, kdy útočníci odesílají e-mailové zprávy přes více domén
a IP adres. Každá IP adresa odešle malé množství zpráv, takže technologie filtrování nevyžádané
pošty založené na reputaci a na objemu nemohou škodlivé zprávy okamžitě rozpoznat
a zablokovat. Některé zprávy se tak dostanou do e-mailových schránek dříve, než se je antispamové filtry naučí blokovat.
Nová otázka:
Co je v oblasti internetu označováno pojmem "Flamewar"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá McAfee Internet Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 11. 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

Ptali se hackera:
"Máš vůbec přátele?"
"Jasně, že mám. Všechny díly."

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.

