
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve čtvrtém čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Boj proti "únoscům prohlížečů" v Google Chrome
Jak postupovat v případě, když se vám do počítače dostane potvora modifikující nastavení internetového
prohlížeče a změní výchozího poskytovatele hledání, domovskou stránku nebo doinstaluje do prohlížeče
nějaké doplňky? Více... 
  
Spoléháte se na antivir od Microsoftu?
Microsoft přestal doporučovat svůj produkt MS Security Essentials jako plnohodnotnou antivirovou
ochranu a připustil, že je vhodnější využít některý z "konkurenčních" bezpečnostních produktů, které
poskytují daleko vyšší stupeň ochrany. Více... 

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

Vyplatí se z důvodu úspory elektrické energie zvolit raději notebook než stolní
počítač s monitorem?
Rozhodně ANO. U stolního počítače s monitorem mohou náklady na elektrickou energii
představovat 3-5násobek oproti nákladům u notebooku.
Jak vysoká je hodnota spotřebované elektřiny?
Skutečný příkon spotřebovaný za jednotku času lze jen velmi těžko spočítat, protože
závisí nejen na vybavení počítače, ale i na nastavení operačního systému a konkrétním
způsobu práce. Nejlepší je si ho zkrátka změřit pomocí měřiče spotřeby zapojeného
do stejné zásuvky s počítačem. Zjištěnou spotřebu ve wattech pak převeďte na kilowatty
(/1000) a vynásobte Vaší sazbou za elektřinu (běžně kolem 4 Kč za kWh). Tím získáte
náklady na elektrickou energii pro měřený počítač za právě měřenou dobu.
  
Jak přejít ve Windows 8 do nouzového režimu?
Ve Windows 8 není tak snadné spustit nouzový režim a proto jsme pro Vás připravili
návod, který naleznete zde.

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWVqDXfXXDhapEXBgKQSwy3ohzKHQ208B8EsodY0A90zNw%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=144001381103651
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=204092554460902
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=70941651643753
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=51403713896522
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=53830683869924
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=210548800836933


Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděl nejpřesněji pan Jan Suchý z Prahy, kterému tímto
gratulujeme k výhře softwaru AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla: Kdy byla zrealizována první objednávka na webu www.AntiviroveCentrum.cz ?
Správná odpověď měla být, že první objednávka byla realizována v únoru roku 2006.

Nová otázka:
Kolik bylo zjištěno nebezpečných aplikací v mobilních zařízeních za rok 2012?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás mikinu a AVG Mobile Antivirus PRO.
Odpovědi pište do 25. 10. 2013 na e-mail amenit@amenit.cz. V případě více správných odpovědí výherce
vylosujeme.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete dozvědět, zda jste
vyhráli, co nejdříve, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 
Vtip pro dobrou náladu

 
Inspekce z hygieny je ve výrobně velikonočních specialit a ptá se jednoho ze zaměstnanců:

- z čeho tady vyrábíte ty zaječí paštiky? 
- no ze zajíců 

- skutečně jen zaječí maso? 
- upřímně řečeno tam přidáváme koninu... 

- a kolik? 
- dáváme to 1:1 jeden zajíc, jeden kůň...

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=163703838123428
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=110513163284917
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=23707548037523
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=36530929393964
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=253310487961214
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=EUz88lWfyrfBsaOIHAxXsWusa4ilSvhudGPLmQsvyyVWPysl4%2bJR6gAdOWiI%2fXMfgHBf39Q5BAS8NBCaTJ8NjIRLRKObbD0xBOR%2fE1oZXqQ%3d

