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Vybíráme zajímavé aktuality:
 
Ohrožení firemních dat při používání soukromých zařízení 
Společnost Trend Micro zveřejnila výsledky aktuálního průzkumu, jehož cílem bylo získat informace
o návycích zaměstnanců, kteří během koronavirové pandemie pracovali vzdáleně. Více...
 
ESET odhalil skupinu hackerů XDSpy
Analytici bezpečnostní společnosti ESET odhalili hackerskou skupinu, která se od roku 2011
zaměřovala na zcizování citlivých dokumentů z několika východoevropských států. Více... 
 
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku .

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=275198280709757
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=275222121570214
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=274628037000361
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=19520665478239


Jak bezpečně nakupovat na internetu? 
 
Použijeme doporučení výrobce ESET, které také pěkně zpracovali do grafické podoby:







Chcete rychle napsat nejpoužívanější zlomky?
Klávesové zkratky pro nejpoužívanější zlomky neboli části jsou: Přidržením klávesy Alt+0188
je čtvrtina, Alt+0189 je polovina a Alt+0190 jsou tři čtvrtiny. 
Pokud Vám tyto klávesové zkratky nefungují (mělo by to fungovat při použití anglické klávesnice),
tak vyhledejte ve Windows (dříve Start) nabídce aplikaci Mapa znaků a stačí potřebný znak Vybrat,
Kopírovat a Vložit, kam potřebujete.

Soutěž



Vyhodnocení minulé soutěže: 
 

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan R. Š., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru  Avira
Antivirus Pro pro 1 PC na rok zdarma. 
 
Otázka zněla: 
 
Čemu se říká "Netolismus"? 
 
Správná odpověď měla být: 

Závislost na Internetu, někdy též netolismus nebo netholismus, je chorobná závislost na internetu
ve všech formách, tzn. hraní webových her, chatování, sledování e-mailů, běžné surfování apod.
V širším pojetí zahrnuje závislost na tak zvaných virtuálních drogách, kam lze navíc zařadit
i mobilní telefon a televizi. 
 
Více informací naleznete zde.

Nová otázka:

Komu se říká "Mileniál"? 
 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Sticky Password Premium pro
1 PC na rok zdarma. 
 
Odpovědi pište do 20. 11. 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

První pokusy o výuku po internetu:
 

Hodina začala, učitel se objevil na obrazovce… 
Učitel: „Nevíte, jak se v tomhle zvyšuje hlasitost?“ 

Žáci: "Alt+F4."
Učitel zmizel, hodina skončila.

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=186018777434699
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=245259927835105
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=8543549266072
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=231494546796256
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=61126567061889



