V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 16. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Bezpečnostní chyba v SSL šifrování ohrozila online bankovnictví, e-maily i další služby
Chyba v SSL šifrování podle všeho ohrozila až dvě třetiny všech webů. Chyba byla po dvou letech
existence objevena tento týden. Jedná se o závažnou chybu, díky které bylo možné získat například
uživatelská jména a hesla k online bankovnictví a dalším službám. Více...
Skončila podpora Windows XP. Zůstane můj počítač chráněn?
S koncem podpory Windows XP se mnoho uživatelů "Xpéček" ptá, co se bude s jejich počítačem dít dál?
Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Platí stále pořekadlo "Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné
věci"?
Na základě našich dlouhodobých zkušeností s tím musíme i nadále souhlasit. Možná jste
se sami při svých internetových nákupech setkali s různými šibaly, kteří například
nabídnou mobilní telefon za nejnižší cenu, ten ale není vůbec určen k prodeji v ČR.
Kupující pak může mít značné potíže s reklamací nebo se závadou související například
s přeinstalováním firmwaru. Obdobných případů, kdy se nákup může nakonec prodražit,
je celá řada. Doporučujeme proto vybírat prověřené internetové obchody s dlouholetou
tradicí, nebo si alespoň zjistit maximum informací o provozovateli e-shopu ještě předtím,
než nákup zrealizujete. Nejlepším zdrojem těchto informací bývají recenze a zkušenosti
dřívějších zákazníků, které často najdete na srovnávacích serverech typu Heureka. Také
Česká obchodní inspekce a Státní zemědělská a potravinářská inspekce Vás může
upozornit na výrobky, kterých je lepší se vyvarovat.
Vytvoření klávesových zkratek pro otevírání programů ve Windows
Pro nastavení této funkce je nutné nejdříve vytvořit zástupce programu, kterému chcete
klávesovou zkratku přiřadit. Na spustitelný program klikněte pravým tlačítkem myši
a vyberte příkaz Vytvořit zástupce. Můžete také zástupce rovnou odeslat na plochu -

po kliknutí na spustitelný soubor zvolte v menu položku Odeslat a vyberte Plocha
(vytvořit zástupce). Na vytvořeného zástupce klikněte pravým tlačítkem myši
a vyberte příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně Vlastnosti zástupce klikněte
na záložku Zkratka (ve Windows 7), případně Zástupce (ve Windows 8). Klikněte
na položku Klávesová zkratka a pak stiskněte klávesu, kterou chcete použít
v kombinaci s klávesami CTRL+ALT (klávesové zkratky automaticky začínají klávesami
CTRL+ALT). Nastavení pak uložte kliknutím na tlačítko OK.
Může se stát, že stejnou klávesovou zkratku jste již v minulosti přiřadili jinému
programu. V takovém případě s největší pravděpodobností "nová zkratka převezme
vládu" a vazba na předchozí program přestane fungovat.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a byla z mnoha
správných odpovědí vylosována paní Satinská ze Starého Města, které tímto gratulujeme k výhře
softwaru Avira Antivirus Suite pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla: Co je označováno pojmem "Ransomware"?
Správná odpověď měla být: Ransomware je druh malware, která zabraňuje přístupu k počítači, který
je infikován. Tento program zpravidla vyžaduje zaplacení výkupného (anglicky ransom) za zpřístupnění
počítače. Některé formy ransomware šifrují soubory na pevném disků (cryptovirální vydírání), jiné jen
zamknou systém a výhrůžnou zprávou se snaží donutit uživatele k zaplacení. Více informací naleznete
zde.
Nová otázka:
Co je označováno pojmem "Adware"?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software Kaspersky Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 4. 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
Při vyučování se profesorka ptá studentek:
"Jak se jmenuje ta síla, která drží celé naše nitro a činí nás lepšími?"
Maruška se přihlásí a po vyvolání povídá:
"Vy určitě myslíte podprsenku."

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

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

