
V  aktuálním IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

125. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:

Buďte opatrní při online nákupech v rámci Black Friday
Společně se stoupající oblibou Black Friday roste i možnost, že se zákazníci stanou obětí
kyberútoků. Více...

ESET varuje před falešnými antiviry pro Android
Pro zařízení s operačním systémem Android je stále nejvýraznější hrozbou reklamní malware
z rodiny Hiddad. Více...

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

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=171701033757583
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=103846031889092
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=167387942479999
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=277654105726179


Jak získat text z obrázku nebo pdf dokumentu?

Aplikace Microsoft OneNote podporuje optické rozpoznávání znaků (OCR) – nástroj, který vám
umožní zkopírovat text z obrázku nebo výtisku souboru a vložit ho do svých poznámek, kde
ho můžete upravovat. Umožňuje například zkopírovat informace z vizitky, kterou jste naskenovali
do aplikace OneNote nebo informace z pdf dokumentů, plakátů atp..
Po vložení obrázku do OneNote vyberete po kliknutí pravým tlačítkem myši volbu Kopírovat text
z obrázku a klávesovou zkratkou Ctrl+V pak vložíte text tam, kde ho potřebujete.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=46461121391269


Jak nás ovlivňuje modré světlo z monitorů?

Je prokázáno, že modré světlo vyzařující z monitorů, tabletů či z mobilních telefonů je pro oči
nebezpečné, a existují i zmínky o tom, že je škodlivé i díky potlačování tvorby melatoninu, což
je "spánkový hormon", jehož nedostatek narušuje spánkový režim. Zejména ve večerních
a nočních hodinách bychom měli práci s těmito zařízeními omezit a nejlépe 1-2 hodiny před
spánkem je vůbec nepoužívat. U chytrých telefonů či tabletů existují noční režimy zobrazení, které
ztlumí intenzitu podsvícení displeje, potlačí modré barevné tóny (displej "zežloutne") a ve výsledku
tak výrazně omezí únavu očí. Existují také aplikace, které umožňují odfiltrovat některé barvy a
mění také teplotu barev. Jednou z dobře hodnocených aplikací je Twilight.

V běžném prodeji jsou také různé druhy brýlí, které tlumí intenzitu modrého světla téměř o 100%.
Dioptrické brýle s touto vlastností určitě konzultujte s optikem.

Soutěž

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=265752282501749


Vyhodnocení minulé soutěže:

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně
a z mnoha správných odpovědí byla vylosována paní/slečna I. K., které tímto gratulujeme k výhře
softwaru McAfee Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:

Co je v IT bezpečnosti označováno pojmem "Flamewar"?

Správná odpověď měla být:

V rámci počítačového slangu se  tímto názvem označují vášnivé hádky, které se často rozhoří
v rámci různých diskuzí na webech, fórech nebo sociálních sítích. Flamewars jsou typicky velmi
emotivní, rozsáhlé, nekorektní a obecně jsou – na rozdíl od věcných diskuzí – vnímány jako
nežádoucí informace.

Nová otázka:

Co je označováno pojmem "UEFI"?

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

Odpovědi pište do 20. 12. 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

Programátor si namlouvá dívku: 
"Půjdeš se mnou na zákusek?" 

"Ne."
"A do kina?"

"Ne."
"Ani na pivo?"

"Ne."
Zajímavé, pomyslí si programátor,

tady standardní ovladače nefungují.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=83043985974293
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=124599755194113
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=130038483575413
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=256130319183102


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.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=124076422772241
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=170706486958664
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=213948009131741
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=63990454697906
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=257495910978600
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=257774235548916
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=fo7nw6GIeQ0NpAKTDbIfC2poc8BFUa6wRTkF4A3nJbrq1wWuyLr9Dw%3d%3d
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=202371285843227
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=QKs1cocjcBAESzJt38QGtU0o2ifNCRTvmCFTvnPpEpn%2bTx1KvBf1%2bXa4eoYksKE%2fckByTOCVG2woYtLG%2fCEtlPmvJwkAslIHg%2fX1Kj%2fGhpvplhG6CFPh5XwHm%2fCCUa48

