V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 24. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Kyberzločinci ukradli přihlašovací údaje více než miliardy uživatelů
Neznámí ruští útočníci podle společnosti Hold Security disponují databází s 1,2 miliardy uživatelských
jmen a hesel k tisícům webových portálů. Více...
Messenger od Facebooku do každého mobilu?
Facebook začíná nutit své uživatele k instalaci Messengeru - samostatné aplikace pro zasílání zpráv.
Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Panel Šém - funkce Hledat a Sdílet
O panelu Šém jsme si něco málo pověděli v minulém čísle kompasu. Dnes se podíváme
na funkce Hledání a Sdílet.
Pokud aktivujete panel Šém a použijete funkci Hledání, přepne se obrazovka
do vyhledávacího režimu, který je v podstatě shodný s režimem vyhledávání
v dlaždicovém rozhraní, o kterém jsme psali v jednom z minulých Kompasů. Funkci
Hledání můžete také použít v dlaždicové aplikaci, která sama o sobě vyhledávat neumí.
Typickým příkladem použití je hledání adresy v dlaždicové aplikaci Mapy.
Pomocí funkce Sdílení můžete z "dlaždicových aplikací" sdílet obsah, například videa
či hudbu, obrázky, dokumenty a jiné soubory. Můžete takto sdílet například adresu
nalezenou v aplikaci Mapy nebo fotku uloženou v počítači přes úložiště OneDrive.
Jak přidat v průzkumníku Windows položku do Oblíbených?
V levé časti okna průzkumníka Windows najdete Oblíbené položky, ve kterých
se zobrazují nejčastěji používaná umístění, jako jsou uživatelské a systémové složky.
Pokud kromě předdefinovaných složek hojně používáte i jiné umístění, můžete ho mezi
Oblíbené přidat tak, že si dané umístění v Průzkumníku otevřete, kliknete na Oblíbené
položky pravým tlačítkem myši a ve vyskakovacím menu pak zvolíte Přidat aktuální

umístění k oblíbeným položkám.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas nebyly odpovědi správně a proto výhru
softwaru Avira Internet Security Suite pro 1 PC na rok zdarma ponecháme do dalšího vyhodnocení
a pomůžeme konkretizováním otázky ke správným odpovědím.
Otázka zněla:
Jaký typ šifrování už není vhodné používat, neboť je jeho prolomení otázkou minut?
Správná odpověď bude uvedena v příštím čísle.
Nová otázka:
Jaký typ šifrování Wifi sítě už není vhodné používat, neboť je jeho prolomení otázkou minut?
Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software Avira Internet Security Suite pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 8. 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
Manželé si prohlížejí hrad. Dojdou ke hradní studni a průvodce říká:
"Ta studna je hluboká 50 metrů a říká se, že kdo do ní hodí minci a něco si přeje,
tak se mu to splní."
Manžel tam hodí korunu, manželka se jí snaží chytit, nahne se za ní a přepadne dolů.
Manžel povídá: "No ne, ono to opravdu funguje."
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.

