V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.
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… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 20. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Eset upozornil na novou potvoru, která umí zašifrovat data v telefonu či tabletu
Chytré telefony a tablety ohrožuje nová varianta "šifrovacího viru", kterou mnozí znají z klasického
počítače. Více...
Internetové fórum firmy Avast je po útoku již několik dnů mimo provoz
O tom, že se potíže nevyhýbají ani bezpečnostním firmám se přesvědčil český výrobce antivirů Avast.
Jeho webové fórum je po útoku hackerů již několik dnů mimo provoz. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jak si zjednodušit práci ve Windows?
V posledních verzích Microsoft Windows si můžete usnadnit otevírání používaných
dokumentů, souborů či webových stránek kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou
aplikaci na liště. Rozbalí se nabídka, ve které uvidíte poslední dokumenty, nejčastěji
navštěvované webové stránky nebo soubory - to záleží na výběru aplikace. Důležité
položky (soubory, webové stránky), které budete chtít v seznamu vidět a mít je možnost
otevřít vždy, můžete do nabídky "připnout" kliknutím na symbol připínáčku.
Co dělat při zaschnutí inkoustové náplně?
Pokud na své inkoustové tiskárně netisknete příliš často, může se stát, že trysky
inkoustových náplní zaschnou a kvalita tisku se výrazně zhorší. Ne vždy pomůže vyčištění
tiskové hlavy pomocí obslužného software tiskárny a navíc se při čištění spotřebuje
mnoho inkoustu.
Vhodným postupem pro odstranění problému je opatrné ponoření trysek do destilované
vody na tři až pět minut. Voda by měla mít teplotu okolo 40 stupňů Celsia. Trysky můžete
opatrně osušit například kuchyňskými papírovými ubrousky - na tryskách nesmí nic
zůstat. Možná bude třeba proces několikrát opakovat. Důležité je použít destilovanou
vodu, protože neobsahuje vápník, který může také způsobit problémy s funkcí trysek. Pro
čištění se nedoporučují ani čistidla na bázi alkoholu, protože při reakci s nimi některé

typy inkoustů tuhnou.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas správně odpověděl a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Nagy z Prahy, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru ESET
Smart Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je označováno pojmem "Baiting"?
Správná odpověď měla být: Baiting může být považován za trojského koně v reálném světě. Při tomto
způsobu útoku útočník nechá infikované cd medium, flashdisk nebo jiné paměťové médium na místě, kde
jej oběť s velkou pravděpodobností nalezne, například v koupelně, ve výtahu, na parkovišti. Poté již
nechá pracovat zvědavost, se kterou oběť dříve či později vloží toto médium do svého počítače. Tím
dojde k instalaci viru, za pomoci kterého získá útočník přístup k počítači nebo celé firemní počítačové síti.
Více se dozvíte zde .
Nová otázka:
Kolik let společnost Microsoft poskytovala podporu pro operační systém Windows XP?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software AVG PC Tune Up pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 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
Policajt vyndá zápalky z krabičky a zapaluje je samozřejmě opačnou stranou.
Přitom je odhazuje a říká si: "Špatná, špatná, špatná," až jedna mu chytne.
Sfoukne ji a odloží se slovy: "Ta je dobrá, tu si nechám!"
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.

