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159. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
 
Upozornění na phishingovou kampaň s cílem zneužítí bankovní identity 
Upozorňujeme na probíhající phishingovou kampaň s motivem nabídky příspěvku na bydlení
od Ministerstva práce a sociálních věcí. Více...
 
V srpnu rostl počet útoků na uživatelská hesla
Bezpečnostní specialisté z ESETu zaznamenali v srpnu růst detekcí u všech nejčastějších typů
spywaru, které dlouhodobě představují riziko pro operační systém Windows v Česku. Více... 
 
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku .

Tipy a triky

http://www.amenit.cz/r/?id=12350447098386
http://www.amenit.cz/r/?id=78290888775483
http://www.amenit.cz/r/?id=88941671045654
http://www.amenit.cz/r/?id=138884096712617


Jak si spustit pomocníka pro dechové cvičení?
Máte za sebou náročný den plný stresu a rozčilování? Jednou z osvědčených metod, jak
se uvolnit, jsou dechová cvičení. Cvičení můžete zvládat sami či pomocí aplikace v chytrém
telefonu, pomoci Vám ale může i vyhledávač Google.

Relaxace pomocí dechového cvičení

Pokud do vyhledávacího pole zadáte výraz "breathing exercise" (funguje i na český výraz
"dechová cvičení" - ale nikoliv na výraz "dechové cvičení"!), zobrazí se na prvním místě položka
"Jednominutové dechové cvičení". Stačí na ni klepnout a animace Vás provede sekvencí nádechů
a výdechů, na jejímž konci byste se měli cítit alespoň o něco lépe.

Jak na počítači diktovat text? 
 

Diktování hlasem bylo k dispozici už dříve, troufáme si ale tvrdit, že o tom ale většina čtenářů
nemá ponětí. Ve Windows 11 si to určitě vyzkoušejte, diktování totiž samozřejmě a docela dobře
funguje i v češtině. Po stisknutí klávesové zkratky Win+H se zobrazí dialog, aktivujte poslech
a tam kde bude zrovna kurzor, tak se začne doplňovat mluvené slovo. 
 
Pokud bychom hlasové vyhledávání použili v předchozím příkladu, otevřeli bychom vyhledávač
Google (v případě prohlížeče Chrome stačí jednoduše otevřít novou záložku) a následně
stiskneme kombinaci kláves Win+H. Otevře se malé okno pro aktivaci hlasového vyhledávání
(modrá ikonka mikrofonu signalizuje, že "počítač poslouchá"):



Teď stačí vyslovit vyhledávanou frázi "dechová cvičení" a chvíli počkat než počítač pochopí,
že jsme skončili s diktováním. Ikonka mikrofonu přestane být aktivní, pokud na ni ale klikneme,
můžeme ve vyhledávání pokračovat dál - nad oknem se objeví hláška "Poslouchám...". Tento
odstaveček byl napsán - vlastně nadiktován - pomocí této funkce, pouze jsem následně
doplnil uvozovky. Diktování napsalo vše správně česky, ani jsem se nemusel snažit nějak
zásadně artikulovat či mluvit nahlas :).

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže: 
 
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně
a ze správných odpovědí byl vylosován pan T. Š., kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru Norton 360 Standard pro 1 PC na rok zdarma. 
 
Otázka zněla: 
 
Co znamená pojem "Sharenting"? 
 
Správná odpověď měla být:

Sharenting je fenomén, kdy rodiče sdílí velké množství informací o svých dětech, a to formou
videí, fotek i textových statusů. Nadměrné sdílení ale může narušit soukromí dětí a později
v životě jim třeba i škodit. Nemluvě o tom, že děti nemají takto vůbec žádnou kontrolu nad svou
digitální stopou. 
 
Nová otázka: 
 
Co je v počítačové bezpečnosti "Pivoting" nebo také známé pod pojmem "Island hoping"? 
 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá Bitdefender Total Security pro
1 PC na rok zdarma. 
 
Odpovědi pište do 20. 10. 2022 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.

http://www.amenit.cz/r/?id=231804780967209
http://www.amenit.cz/r/?id=51919291693647
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.amenit.cz/r/?id=173689464799163


 Vtip pro dobrou náladu

Moje žena mi řekla, ať toho pavouka nezabíjím, ale ať ho radši vezmu ven.

Tak jsme šli na pivo… Je to milý kluk. Chce být správce sítě.

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

 
 

http://www.amenit.cz/r/?id=196839990655677
http://www.amenit.cz/r/?id=277195671230285
http://www.amenit.cz/r/?id=162299937355013
http://www.amenit.cz/r/?id=169435439242774
http://www.amenit.cz/r/?id=75857731349119
http://www.amenit.cz/r/?id=250556353684030
http://www.amenit.cz/r/?id=20091387545894

