V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V osmém čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Počítače ministerstva zahraničí ČR byly údajně napadeny čínskými hackery
Podle deníku The New York Times byly počítače českého ministerstva zahraničí spolu s ministerstvy
dalších čtyř evropských zemí napadeny čínskými hackery. Více...
Pětina českých rodičů přišla díky dětem o data či peníze prostřednictvím počítače
Každý pátý rodič přišel kvůli svým dětem na internetu o peníze nebo důležitá osobní data. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Co dělat, když zmizí ikony z plochy ve Windows?
Ve Windows je někdy možné cokoliv a tak se například stává, že zmizí ikony z plochy.
Jedním z důvodů může být používání více pracovních ploch (monitorů). Dostat ikony zpět
můžete například tak, že kliknete pravým tlačítkem myši kamkoliv na plochu
a z kontextového menu vyberete příkaz "Seřadit podle". Tato volba může pomoci
uspořádat ikony tak, aby se zobrazily na prvním monitoru. Více...
V některých případech může být "zmizení ikon" způsobeno nechtěným vypnutím
zobrazování ikon na ploše. Řešením může být opět vyvolání stejného kontextového menu
přes pravé tlačítko myši, ve kterém kliknete na položku "Zobrazit" a zaškrtnete volbu
"Zobrazit ikony na ploše". Více...
Častou variantou je také spadnutí procesu Explorer.exe. Tento proces má mimo jiné
na starosti zobrazování plochy, ikon na ploše a také lišty Windows. Pokud tento proces
nefunguje, může být korektní zobrazení plochy potlačeno. Řešením může být zastavení
a opětovné spuštění tohoto procesu. Postup najdete zde...
Jak rychle hledat ve Windows?
V souborech (Průzkumník souborů) a Internet Exploreru můžete začít psát hledaný výraz
ihned po stisknutí klávesy F3. Je to trochu rychlejší než často používaná klávesová

zkratka Ctrl+F.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděl nejpřesněji pan Dvořák ze Vsetína, kterému tímto
gratulujeme k výhře softwaru AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla: Kolik jsme k 28. 11. 2013 publikovali aktualit na webu www.AntiviroveCentrum.cz ?
Správná odpověď měla být 987 a výherce to spočítal úplně přesně.
Nová otázka:
Ve kterém roce se objevil první škodlivý počítačový vir?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software ESET Smart Security pro 1 PC pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 12. 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
"Prosím Vás, pane, mohl byste odejít pryč?!?"
"Ne nemohl, teď jsem si tu po 10 minutách vykopal díru do ledu a chytám tady ryby!
A vůbec víte, kdo já jsem? Jsem policejní prezident a Vy mi nemáte co poroučet!"
"A víte, kdo jsem já? Správce zimního stadionu..."

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

