V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

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

Vybíráme zajímavé aktuality:
Oblíbený "policejní virus" útočí i na počítače s Linuxem nebo Mac OS
Začínají trpět i uživatelé "nejbezpečnějších" operačních systémů Linux a Mac OS. Více...
John McAfee je zpět. A má smělé plány - bezpečnostní produkty pro Android
První produkt plánuje John na březen. Jmenuje se Cognizant a má uživatele bránit před nekontrolovaným
přiřazováním práv aplikacím instalovaným do Androida. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Už i přes Google účet můžete vystopovat své ztracené nebo ukradené
přenosné zařízení
Podmínkou ke zjištění polohy Vašeho zařízení se systémem Google Android je,
že na něm budete mít zapnuté internetové připojení (např. přes telefonního operátora)
a povoleny funkce určení polohy a vzdáleného obnovení továrního nastavení.
Po přihlášení na webových stránkách Google Play, nebo přímo na tomto odkaze, můžete
zjišťovat aktuální polohu svého zařízení, prozvonit ho, případně rovnou na dálku
uzamknout či vymazat.
Pořádáme také kurzy, kde se můžete dozvědět další informace o svých Android
zařízeních a nové poznatky si hned prakticky vyzkoušet.
Jak v Microsoft Office rychle měnit styl písma?
Někdo rád v textu zvýrazňuje důležité věci tučným písmem a k tomu lze použít
klávesovou zkratku Ctrl+B. Opětovným stisknutím se styl písma změní zpět na netučný.
Obdobně můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+I pro změnu na kurzívu a Ctrl+U pro
podtržení. Podtržené písmo však používejte jen tam, kde je to opravdu nutné v elektronické formě je totiž podtržení obvykle vyjádřením odkazu (kliknutím na něj
se zobrazí související informace nebo se otevře webová stránka).

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděla správně a z mnoha správných odpovědí byla
vylosována paní Křivancová z Českých Budějovic, které tímto gratulujeme k výhře software AVG PC
TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla: Co je označováno jako Phishing?
Správná odpověď měla být, že se jedná o podvodné e-mailové útoky na uživatele Internetu, jejichž cílem
je vylákat důvěrné informace. Více se dozvíte zde .
Aktuální ukázku Phishingu můžete vidět v této aktualitě.
Nová otázka:
Jaký počet škodlivých aplikací útočících na systém Android zjistila v lednu 2014 společnost Kaspersky?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software McAfee Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 3. 2014 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
Do zverimexu vrazí rozzuřený muž s ledním medvědem na vodítku:
"Kde je ten šmejd?"
"Který?", ptá se prodavačka.
"Ten co mi před rokem prodával bílého zakrslého králíka!"

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

