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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 22. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Nově chystaná mobilní aplikace pozná, jestli telefon drží v ruce jeho majitel
Vědci pracují na nové bezpečnostní mobilní aplikaci, která dokáže podle chování uživatele poznat, zda
je majitel telefonu nebo třeba zloděj. Více... 
  
Žaloba na Amazon. Děti zde utratily miliony dolarů
Internetový obchod Amazon má problém kvůli nedostatečné ochraně před mobilními transakcemi. Více...

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

Jak vyhledávat v nabídce Start ve Windows 8.x?
Rychlé nalezení aplikace či dokumentu ve Windows 8 je velice jednoduché, ačkoliv pro
mnoho uživatelů zvyklých na starší verze Windows se jedná o téměř nadlidský úkol. Stačí
v novém dlaždicovém rozhraní začít psát - a windowsy začnou hledat! Pokud například
chcete spustit Word, pak prostě začněte psát slovo Word a v pravém horním rohu
se postupně filtrují výsledky hledání. Automaticky se psané slovo hledá mezi aplikacemi,
pokud chcete hledat ve funkcích nastavení nebo soubory, stačí kliknout na příslušné
položky v pravé horní části okna.
Můžete také rovnou použít klávesové zkratky pro vyhledávání - Win + Q pro hledání mezi
aplikacemi, Win + W pro hledání v nastavení a Win + F pro vyhledávání souborů.

Jak vypnout startovací zvuk na zařízeních s Androidem?
Výrobci chytrých zařízení s Androidem ze záhadných důvodů do svých přístrojů "montují"
otravné melodie, které se ozvou - a mnohdy více než hlasitě - po každém zapnutí nebo
restartu telefonu. Pokud se chcete těchto zvukových projevů zbavit, vyzkoušejte aplikaci
No Startup Sound, kterou si můžete bezplatně stáhnout z obchodu Google Play.
Aplikace je kompatibilní s většinou běžně dostupných zařízení. Po jednoduché instalaci
a spuštění aplikace stačí pouze "zafajfkovat" jediné políčko a po dalším startu telefonu
by mělo být slyšet jen úžasné ticho...

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWWmLk9Rh7fjen%2bNW%2bn%2fRda%2bZU%2fzrVE%2bVo4hxM1j3ZYZvQ%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=226041474379881
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=98209874114617
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=262895523068887
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=148521104796938
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=158453284497430
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=77100376833709


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

Otázka zněla:
Jaké stáří a jméno má první mobilní mallware?
Správná odpověď měla být: 10 let. Více zde .

Nová otázka:
Jak poznáte, že jsou internetové stránky zabezpečeny šifrováním?

Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software McAfee Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 20. 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

  
Žena: "Kvůli čemu ses do mne zamiloval - kvůli mé bezchybné figuře, bohatství nebo andělské povaze?"

"Kvůli tvému smyslu pro humor!".
 

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=78818111550013
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=396592785604
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=248619614998872
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=95682845022152
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=200305807037234
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=97835063129288
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=EUz88lWfyrfBsaOIHAxXsWusa4ilSvhuJWVvhQtjnCwTQ4XqRJKV4kllZYqvea7qJHICVZWdhoffyu0ILqJA5yHJoWeLktbafonSzzCwBUY%3d

