V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 28. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Na uživatele Mc OS X zaútočí malware průměrně 10x za rok
Aktivní uživatel internetu čelí infekci zařízení s Mac OS X nejméně desetkrát do roka. Více...
Srovnání antivirů pro Android
Test společnosti AV-Comparatives, který se zaměřil na srovnání funkcí antivirů pro chytré telefony
a tablety s operačním systémem Android. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jaké jsou možnosti kontroly dítěte na počítači?
Základní možností kontroly činnosti dítěte na počítači je vytvoření samostatného účtu
ve Windows. Při vytvoření lze nastavit zpřísněná práva, jako například omezení instalace
programů nebo zakázání internetu. Pro nižší typ omezení jsou již vhodnější softwarové
nástroje, které výrobci nejčastěji nazývají "Rodičovská kontrola". Tento typ ochrany umí
omezovat přístup k nevhodným webovým stránkám, kontrolovat a nastavovat omezení při
hraní her nebo dokonce nastavit časové omezení používání počítače. O kvalitě
dostupných nástrojů se můžete dozvědět v tomto článku.
Chtěné nebo nechtěné otočení obrazovky ve Windows
Některé kombinace kláves způsobují nečekané chování počítače. Nejproblematičtější
je patrně otočení obrazu o 90 nebo 180 stupňů. U nových monitorů s vyšším podstavcem
bývá umožněno otočení monitoru a v tomto případě je otočení obrazu vlastnost vítaná.
Klávesové zkratky jsou CTRL + ALT + kurzová šipka (šipka nahoru = standardní
orientace, šipka doleva otočí obraz doleva...). Otočení obrazu docílíte také, když na ploše
kliknete pravým tlačítkem na myši a vyberete volbu "Rozlišení obrazovky" - zde najdete
volby pro otočení obrazovky v tzv. orientaci.

Soutěž

Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z více správných
odpovědí byl vylosován pan Novák z Ústí nad Labem, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG
Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v informatice pojem Exploit?
Správná odpověď měla být:
Exploit je v informatice speciální program, data nebo sekvence příkazů, které využívají programátorskou
chybu, která způsobí původně nezamýšlenou činnost software a umožňuje tak získat nějaký prospěch.
Obvykle se jedná o ovládnutí počítače nebo nežádoucí instalaci software, která dále provádí činnost,
o které uživatel počítače neví (např. nějaký druh malware). Více informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co je v informační bezpečnosti pojem Autentizace?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software McAfee Mobile Security pro
jedno Android zařízení na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 10. 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
Ve zverimexu: "Je to dobrý hlídací pes?" ptá se pán.
"Ovšem! V noci ho stačí vzbudit a hned začne štěkat!"
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.

