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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 19. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Co noví europoslanci přinesou do světa počítačů?
Řada kandidátů do Evropského parlamentu měla ve svých programech zahrnuty i otázky digitálního světa
a počítačů. Více... 
  
Jak lze zneužít nabouraný účet na Facebooku?
Policie řeší případ podvodu na Facebooku. Podvodník pomocí nabouraného účtu vylákal telefonní čísla
a další informace, které pak zneužil k nákupu a placení přes mobilní telefon. Více...

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

Jak nakonfigurovat nástroj Obnovení systému?
Operační systémy Windows už nějakou dobu nabízejí funkci Obnovení systému,
pomocí které se můžete v případě problémů vrátit zpět do stavu, kdy byl počítač plně
funkční. Systém zaznamenává provedené změny a ukládá je na disk počítače, což
má ovšem za následek zmenšování volného místa na disku.
Pokud chcete omezit velikost diskového prostoru, který může nástroj Obnovení
systému používat, případně pokud chcete tuto funkci zcela zakázat (což důrazně
nedoporučujeme), můžete vše nastavit ve Vlastnostech systému. Stisknutím kombinace
kláves Win+Pause/Break otevřete okno Vlastnosti systému a v něm vlevo klikněte
na položku Ochrana systému. V dalším okně pak použijte tlačítko Konfigurovat.

Jak vytvořit kopii obrazovky pomocí klávesy Print Screen?
Print Screen (na klávesnicích často zkracováno jako Prt Scr, Print Scrn, Prt Scn, Prt Sc
nebo Prnt Scrn) je klávesa, která se obvykle nachází mezi klávesou F12 a Scroll Lock. Při
stisknutí této klávesy se celá obrazovka zkopíruje do schránky jako obrázek, který je pak
možné vložit do libovolné aplikace. Často se kopie obrazovky využívá v případech, kdy
potřebujete vyřešit problém s chybovou hláškou a díky kopii obrazovky můžete poslat
všechny potřebné informace odborníkovi.
Stisknutím kombinace kláves Alt+Print Screen se zkopíruje pouze okno v popředí
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(aktivní aplikace). Výhodou je, že se tak nezkopírují všechny informace na obrazovce, ale
pouze okno aktivního programu. U ostatních operačních systémů má klávesa podobnou
funkci, ale klávesová zkratka Alt+Print Screen funguje pouze ve Windows.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a byl z mnoha
správných odpovědí vylosován pan Štěpán z Nového Jičína, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
AVG Mobile Antivirus PRO pro 1 mobilní zařízení na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno pojmem "Anti-Theft"?
Správná odpověď měla být: Jako Anti-Theft se označují technologie proti krádeži, v nejčastějším
kontextu odcizení laptopů a mobilních zařízení (telefonů, tabletů, …). Technologie Anti-Theft musí být
podporována jak na straně hardware, tak software, to znamená, aby zařízení bylo "odolné" vůči krádeži,
musí být již vyrobeno s možnostmi hardwarové ochrany proti krádeži a jeho majitel na něm musí
instalovat software, který sám v případě odcizení aktivuje.  Více informací naleznete zde .

Nová otázka:
Co je označováno pojmem "Baiting"?

Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software ESET Smart Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 6. 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

  
Říká vězeň spoluvězni:

"Přeji ti šťastný nový rok!"
"Ale vždyť je už únor!"

"Slyšel jsem, že ti rok přidali!"
 

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.
 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

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