V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 14. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Skoro všechny bankomaty mají Windows XP. Ohrozí to nějak peníze?
95% bankomatů stále používá operační systém Windows XP, což by po konci podpory "xpéček" skutečně
mohl být problém. Více...
Téměř polovina českých uživatelů věří, že jim banka vrátí ukradené peníze
Více než 47 % českých uživatelů spravujících své finance online si je jistých, že jim banka nahradí škody,
pokud jim někdo z online účtu ukradne peníze. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Pohádky zdarma a nejen to…
Máte-li rádi četbu knih a preferujete knihy v elektronické podobě, rádi bychom Vás
upozornili na možnost stažení knih zdarma. Městská knihovna v Praze nabízí na tomto
odkaze mnoho pohádek a také zajímavých titulů pro dospělé. O dalších možnostech
stažení elektronických knih zdarma se můžete dozvědět i na této stránce nebo eknihovně
či databooku. Přehledně zpracovaný soupis portálů, e-shopů a rozcestníků má Knihovna
Jiřího Mahena v Brně. Přejeme příjemnou četbu.
Jak jednoduše otevírat odkazy ve webovém prohlížeči v nové záložce?
Pomocí současného přidržení klávesy Ctrl a kliknutím levého tlačítka myši na odkaz
docílíte zobrazení stránky v nové záložce (název v Microsoft Internet Exploreru), panelu
(název ve Firefoxu) či kartě (název v Google Chromu). Existují i další způsoby, které
můžete použít (mohou být však pomalejší). Nejpoužívanější variantou je výběr po kliknutí
pravým tlačítkem myši na odkaz. Další způsob spočívá v přetáhnutí odkazu do míst nové
záložky nebo karty či panelu. Dokonce lze takto otevřít odkaz velmi rychle po kliknutí
kolečkem myši (funguje u většiny dostupných myší).

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděl správně a z mnoha správných odpovědí byl
vylosován pan Hájek z Brna, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru McAfee Internet Security pro
1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla: Jaký počet škodlivých aplikací útočících na systém Android zjistila v lednu 2014 společnost
Kaspersky?
Správná odpověď měla být, že počet škodlivých aplikací útočících na Androida přesáhnul v lednu 2014
10 milionů. Více se dozvíte zde.
Nová otázka:
Co je typické pro software označovaný jako "Trojský kůň"?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software AVG Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 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
Cvičný akrobatický letoun letí nad krajinou a začínající pilot se ptá:
"Pane instruktore, co mám teď dělat, abych mohl bezpečně přistát na letišti?"
Za jeho zády se ozve: "Panebože, já si doteď myslel, že instruktor jste Vy!"

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

