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Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
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144. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
Čím žily děti na internetu během pandemických let 2020-21? TikTokem, Robloxem a herními
videy
Pandemie obrátila běžný život naruby, a to včetně školy, setkávání s přáteli a rodinou, dovolených
a zábavy. Více...
Globální vývoj kybernetických hrozeb
Oproti konci loňského roku upustili útočníci od tématiky koronaviru. Pokračoval klesající trend
v objemu malware, přibylo ale útoků na držitele kryptoměn a také na přihlašovací údaje. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku .

Tipy a triky

Opět nové označení pro Windows?
Když před zhruba 6 lety Microsoft přišel s novým operačním systémem Windows 10, holedbal
se, že jsou to již skutečně poslední s tímto označením :) Během šesti let tomu tak skutečně bylo,
Microsoft vydával 2x ročně "velké aktualizace", ale stále to byly Windows 10. V minulém týdnu
však šéf Microsoftu Satya Nadella oficiálně představil nové Windows 11.
Podle všeho se neodehraje žádné extra zemětřesení, podle prvních zpráv a obrázků z prezentace
Nadelly a také z uniklého testovacího sestavení Windows 11 půjde především o integraci tzv.
Fluent designu, který měl tak jako tak přijít v letošní podzimní velké aktualizaci. Fluent design
je, velice stručně řečeno, grafické rozhraní, které například zaobluje rohy otevřených oken, přináší
nové ikonky či přesunuje nabídku Start do středu dolní lišty. Nabídka Start má být "napojená
na cloud" a bude nabízet v různých zařízeních stejné položky, například rozdělanou práci z jiného
počítače. Zefektivnění práce má přinést tvz. Snap Layout, což je nové rozdělení několika
spuštěných aplikací na ploše. Aplikace lze řadit podle několika přednastavených rozložení
z menu, a samozřejmě také standardně, jak jsme zvyklí doposud.
Podle Nadelly budou Windows 11 rychlejší, stejně jako surfování v prohlížeči MS Edge
či probuzení počítače z režimu spánku. Potěšující novinkou je také podstatné zmenšení
aktualizací, které mají být až o 40% menší, než doposud. Windows 11 také budou mít v rámci
obchodu Microsoft Store přístup k aplikacím určeným pro operační systém Android, nicméně jen
k těm, které jsou dostupné v obchodě Amazon. Aplikace se budou spouštět pomocí technologie
Intel Bridge. Microsoft Store také dozná změn, bude například možné vyhledávat multimediální
obsah bez ohledu na službu, ze které bude streamován či stažen.
Důraz je kladen i na hráče, Windows 11 přinesou systém pro automatické zvýšení dynamického
rozsahu obrazu, který Microsoft pojmenoval Auto HDR. Zajímavé pro hráče může být i nové
rozhraní Direct Storage z Xboxu, které zrychlí běh her tím, že data z disku nedekóduje procesor,
ale až grafický čip. A majitelé "pomalejších" počítačů ocení službu Xbox Cloud Gaming.
Zájemci o instalaci dostanou Windows 11 velice pravděpodobně zdarma v rámci aktualizací
Windows, tato nabídka by měla platit minimálně do konce roku 2022.

Jaké jsou vychytávky v Android klávesnici Gboard?
Drtivá většina uživatelů chytrých zařízení s operačním systémem Android používá pro psaní
výchozí klávesnici Gboard. Tato klávesnice disponuje celou řadou málo známých vychytávek.
Pojďme se na některé z nich podívat...
Finta s klávesou Shift
Chcete v již napsaném slovu změnit první písmeno nebo všechna písmena z malých na velká
či naopak? Naprostá brnkačka :) Podržením prstu dané slovo označte a stiskněte na klávesnici
Shift. První stisknutí Shiftu udělá z prvního malého písmena velké, druhé stisknutí pak "přepíše"
všechna písmena velkými. Třetí stisknutí Shiftu pak udělá z velkých písmen malé. Samozřejmě
pokud označíte slovo psané kapitálkami, pak první stisk Shiftu převede text na malé písmo.
Postup lze použít i pro více označených slov.

Automatický překlad
Pokud potřebujete komunikovat v cizím jazyce a nejste si jisti v kramflecích, pomůže Vám
integrovaný Překladač Google. Uživatel může psát česky a překladač se postará o přímý překlad
do požadovaného jazyka. Překladač se aktivuje v menu klávesnice Gboard - po zapnutí se objeví
pole pro zadávání textu a samozřejmě také výběr "odkud kam" chcete překládat. Do políčka
začnete psát česky a překladač do textu SMS či e-mailu automaticky vkládá přeložený text.
Rychlé psaní čísel
Přepínání klávesnice v případě, že potřebujete napsat číslo, může být poněkud otravné
a nepohodlné. Nicméně stisknutím a podržením klávesy "?123" se přepne horní řada kláves
na číselnou klávesnici a potažením prstu z klávesy "?123" na požadovanou číslici.
Slovník v Gboard
Pokud patříte mezi uživatele, kteří se při psaní rádi nechají opravovat nebo využíváte funkce pro
návrhy slov či automatické opravy textu při psaní, může se Vám hodit možnost úpravy slovníku
navrhovaných slov. Slovník lze samozřejmě upravit, ale kdo by ztrácel čas nějakými rozsáhlými
úpravami, že? :) Mnohem jednodušší je úprava slovníku pomocí gesta - pokud našeptávač
neustále nabízí nějaké slovo, které ovšem ve slovníku nechcete, stačí v liště s návrhy dané slovo
přidržet a pak "vytáhnout" směrem nahoru. Na obrazovce se objeví ikonka popelnice, do které
slovo upustíte, a je hotovo :)

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan J. N., kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru Norton
Security Standard pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Čemu se říká v IT terminologii "Wizard"?
Správná odpověď měla být:
Wizard - funkce softwaru nebo webového rozhraní, která funguje jako průvodce, nápověda nebo
instruktáž, která dokáže vysvětlit konkrétní problematiku krok za krokem. Tento nástroj je vždy
navržen tak, aby dokázal zjednodušit práci a umožnit provedení složitého úkolu tou nejjednodušší
cestou.
Více informací naleznete zde.
Nová otázka:
Co znamená v aplikacích pojem "Submit"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Bitdefender Total Security pro
1 PC na rok zdarma.

Odpovědi pište do 20. 7. 2021 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.
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"Nechápu, jak někdo mohl uhodnout můj PIN."
Co jsi měl za PIN?
"Letopočet, kdy papež Řehoř IX svatořečil
Domingo de Guzmána,
zakladatele Dominikánského řádu."
"A ve kterém roce to bylo?"
"V roce 1234"

