V aktuálním IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
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126. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
ESET odhalil malware s doposud neznámou instalační technikou
Analytici bezpečnostní společnosti ESET odhalili při vyšetřování kybernetického útoku
na Blízkém východě technicky výjimečný malware. Malware se v operačním systému registruje
jako monitor tisku pod názvem Default Print Monitor, z něhož byl odvozen i jeho název
DePriMon. Více...
Star Wars a vzestup phishingových stránek
Kyberzločinci často používají populární filmy jako návnadu k šíření malwaru. Nejnovější díl
filmové ságy z daleké galaxie není výjimkou. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Co zajímavého (postupem času) přibylo v mapách od Seznamu?
O mapách společnosti Seznam - www.Mapy.cz - jsme již v minulosti psali. Zmiňovali jsme například
možnost plánování tras, vytváření tzv. batůžků nebo možnosti hlasové navigace v mobilní aplikaci
Mapy.cz. Přibývají však další užitečné pomůcky v plánování tras. Jednou z nich je Dopravní
mapa, která ukazuje aktuální dopravní situaci na silnicích a to včetně uzavírek či omezení. V
zimním období oceníte informace o počasí na naplánované trase. Dopravní mapu i informace o
počasí zobrazíte pomocí přepínačů umístěných vpravo dole pod informacemi o trase. A ještě o
kousek níž najdete také informace o výškovém profilu trasy, které vás budou zajímat hlavně při
pěším či cyklistickém výletu...

Jak si ve Windows 10 vzdáleně pomoci?
Rychlý pomocník je aplikace ve Windows 10, která umožňuje, aby někdo, komu důvěřujete, mohl
převzít ovládání Vašeho počítače a pomohl Vám vyřešit nějaký problém. Abyste mohli začít, musí
si obě strany spustit aplikaci Rychlý pomocník a Váš pomocník Vám musí sdělit 6místný kód,
který vložíte do "své aplikace".
Poskytnutí pomoci
1. Vyberte Start > Příslušenství Windows > Rychlý pomocník (nebo vyberte tlačítko
Start , zadejte Rychlý pomocník do vyhledávacího pole a pak příslušnou položku
vyberte ve výsledcích hledání).
2. Vyberte Poskytnout pomoc jiné osobě a pak pošlete 6místný kód osobě, které
pomáháte.
3. Jakmile tato osoba kód zadá, vyberte buď Převzít úplné řízení nebo Zobrazit
obrazovku.
4. Vyberte Pokračovat a počkejte, až osoba, které pomáháte, povolí připojení.
Získání pomoci
1. Vyberte Start > Příslušenství Windows > Rychlý pomocník (nebo vyberte tlačítko
Start , zadejte Rychlý pomocník do vyhledávacího pole a pak příslušnou položku
vyberte ve výsledcích hledání).
2. Do pole Kód od pomáhající osoby zadejte 6místný kód, který jste dostali, a vyberte
Sdílet obrazovku.
3. Počkejte na pomocníka a v okně, které se zobrazí, pak vyberte Povolit.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan L. Š., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG
PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je označováno pojmem "UEFI"?
Správná odpověď měla být:
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI, v překladu jednotné rozšiřitelné firmwarové rozhraní)
je specifikace, která definuje softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem
použitého hardwaru. UEFI je určeno jako významně vylepšená náhrada zastaralého
firmwarového rozhraní BIOS, které se používalo během celé historie IBM PC kompatibilních
osobních počítačů.
Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co je v IT bezpečnosti označováno pojmem "Web skimming"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Norton Security Standard pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 1. 2020 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

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.

