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Google oﬁciálně představil Android Q.
Na jaké novinky se můžeme těšit?
Společnost Google rozhodně nelení a svůj mobilní operační
systém Android neustále vylepšuje. V uplynulých dnech pak
dokonce oﬁciálně světu představila hned jeho další generaci,
označovanou jako Android Q...
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Počet nově zjištěných zranitelností
narostl v roce 2018 o více než 12 %
Podle GFI Software v roce 2018 došlo k dalšímu nárůstu
softwarových zranitelností, jak u operačních systémů, tak u
aplikací. Vloni bylo celkem zaznamenáno 16 555 zranitelností,
což je o 12,5 % více, než v roce 2017...

SSD WD Blue nyní i ve formátu NVMe
Společnost Western Digital ve snaze urychlit přechod na formát
NVMe přidala do své nabídky nový model SSD.
Disk WD Blue SN500 NVMe SSD poskytuje třikrát vyšší
výkon oproti předchozím (SATA) modelům a současně
si udržuje vysokou...
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Počet nově zjištěných zranitelností
narostl v roce 2018 o více než 12 %
Podle GFI Software v roce 2018 došlo k dalšímu nárůstu
softwarových zranitelností, jak u operačních systémů, tak u
aplikací. Vloni bylo celkem zaznamenáno 16 555 zranitelností,
což je o 12,5 % více, než v roce 2017...

SSD WD Blue nyní i ve formátu NVMe
Společnost Western Digital ve snaze urychlit přechod na formát
NVMe přidala do své nabídky nový model SSD.
Disk WD Blue SN500 NVMe SSD poskytuje třikrát vyšší
výkon oproti předchozím (SATA) modelům a současně
si udržuje vysokou...
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Google oﬁciálně představil Android Q.
Na jaké novinky se můžeme těšit?
Společnost Google rozhodně nelení a svůj mobilní operační
systém Android neustále vylepšuje. V uplynulých dnech pak
dokonce oﬁciálně světu představila hned jeho další generaci,
označovanou jako Android Q...
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