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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 21. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Nový mobilní malware útočí na Android i Apple iOS
Analytici identifikovali dosud neobjevený mobilní trojan fungující jak na Androidech, tak na iOS. Více... 
  
Do mejlových schránek Seznamu každý den míří 64 milonů spamů
Spamy do schránek uživatelů samozřejmě dorazí jen výjimečně, protože je zachytí a odstraní primární
spamový filtr. Více...

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

Jak restartovat počítač bez restartu?
Někdy je zapotřebí restartovat počítač, například po instalaci nové aplikace nebo když
zmizí hlavní lišta. Většina uživatelů jednoduše restartuje celý počítač, existuje ale
rychlejší možnost - stačí zastavit a znovu spustit hlavní proces Windows, který
se jmenuje "explorer.exe". Nejprve otevřete Správce úloh, což provedete současným
stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Esc, nebo můžete zmáčknout klávesy
Ctrl+Alt+Delete a následně vybrat možnost Správce úloh. Ve Správci úloh vyberte
na záložce Podrobnosti proces explorer.exe, klikněte na něj pravým tlačítkem myši
a zvolte Ukončit strom procesu. Pak klikněte na menu Soubor -> Spustit novou
úlohu, do příkazového řádku napište explorer.exe a klikněte na OK. Hlavní proces
Windows znovu najede.

Jak si usnadnit psaní cizích měn?
V Microsoft Windows, Office a řadě webových prohlížečů si můžete usnadnit psaní
nejčastěji používaných měn pomocí klávesových zkratek. Například pro měnu EURO (€)
stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+E (nebo pravý Alt+E), pro americký dolar ($)
Ctrl+Alt+ů (nebo pravý Alt+4). Klávesové zkratky se liší podle nastavení klávesnice
(česká, česká QWERTY).

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWXSLsa1HZduPIb0R%2b5PArGVtukCLxP%2fCZv4i%2bNDBTgZVA%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=157618270169883
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=164323317222541
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=164356097524283
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=208170749682166
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=152415902735828


Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Bělušová z Tišnova, které tímto gratulujeme k výhře softwaru
AVG PC Tune Up pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Kolik let společnost Microsoft poskytovala podporu pro operační systém Windows XP?
Správná odpověď měla být: Správná odpověď měla být: 12 let (případně 12,5 = od 25. 10. 2001
do 8. 4. 2014). Více zde.

Nová otázka:
Jaké stáří a jméno má první mobilní mallware?

Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software AVG Mobile Antivirus PRO pro 1 mobilní zařízení na rok
zdarma.
Odpovědi pište do 10. 7. 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

  
Starý milionář zemřel a zanechal závěť s tímto textem:
Manželce odkazuji vilu, synům peníze ve stejné výši.

A svému švagrovi, který pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazuji svůj dres na jogging.
 

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.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=108986871818853
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=225339573905181
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=39097288574344
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=273249397135641
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=231790226247968
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=99391063547620
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=znuNPS9WVvUepJfxhTKsDNtQkSq4Hugd10AcIiNIhwJONAr2EIxvhhLqPPCfxHNoKapOoNCklTw%2bkxmQxy467wI9wrvLYtZFI4s6sJidxx4%3d

