V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

Ve 30. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Nová vlna podvodných e-mailů nejen od České pošty
V nové vlně podvodných e-mailů různé instituce uživatele informují, že mají připravenou zásilku
k vyzvednutí. Odkaz uvedený v těle e-mailu směřuje na podvodnou stránku, která vypadá jako oficiální
internetová stránka dané instituce. Na stránce však nejsou k dispozici informace o údajné zásilce, ale
obsahuje soubor se škodlivým kódem. Více...
Bezkontaktní platební karty mohou být nebezpečné
Bezpečnostní experti z Newcastle university našli způsob, jak z bezkontaktních platebních karet Visa díky
jejich chybě ukrást během několika sekund peníze. Podle nově uveřejněných informací lze díky chybě
v platebním protokolu převést z cizí bezkontaktní karty na svůj účet až 20 milionů korun. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Najít a nahradit (CTRL+H)
Při práci v programech Microsoft Office (a nejen v nich) se často dostanete do situace,
kdy potřebujete nahrazovat nějaký text jiným. Stiskem klávesové zkratky CTRL+H
se otevře dialogové okno Najít a nahradit. Pomocí tohoto okna můžete vyhledávat
řetězce znaků a volitelně nahradit tento řetězec jiným řetězcem znaků - takže například
budete vyhledávat text "Vihledávám tekst" a nahradíte ho řetězcem "Vyhledávám text".
Karta Nahradit obsahuje mimo jiné následující pole a tlačítka:
Pole Najít - zadejte text, který chcete vyhledávat.
Pole Nahradit (v MS Word a Outlook Nahradit čím) - zadejte text, kterým chcete
nahradit text zadaný v poli Najít. Jestliže chcete text zadaný v poli Najít z dokumentu
odstranit, ponechejte pole Nahradit prázdné.
Tlačítko Nahradit vše - nahradí v dokumentu všechny výskyty znaků zadaných v poli
Najít.
Tlačítko Nahradit - nahradí vybraný výskyt textu zadaného v poli Najít, vyhledá další
výskyt a potom akci zastaví.

Jak aktivovat funkční klávesy po startu Windows 8.1?
Chcete-li mít po startu Windows 8.1 aktivovanou některou z funkčních kláves Caps Lock,
Num Lock a Scroll Lock, pak postupujte takto. Otevřete editor systémového registru
(použijte Windows + R a zadejte příkaz regedit).
Vyhledejte klíč HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard. Na pravé straně najdete
mimo jiné i hodnotu InitialKeyboardIndicators. Poklikejte na ni a podle potřeby nastavte
hodnotu podle následujícího návodu. Například číslo 1 je příkaz pro zapnutí Caps Locku
při startu Windows.
1 - Caps Lock zapnut
2 - Num Lock zapnut
4 - Scroll Lock zapnut
3 - Caps Lock a Num Lock zapnut
5 - Caps Lock a Scroll Lock zapnut
6 - Num Lock a Scroll Lock zapnut
7 - Caps Lock, Num Lock, a Scroll Lock zapnut

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z více správných
odpovědí byla vylosována paní Provazníková z Brna, které tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG
Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v informační bezpečnosti pojem IP spoofing?
Správná odpověď měla být:
IP spoofing označuje v informatice vytvoření IP datagramu s falešnou zdrojovou IP adresou, který
je následně odeslán počítačovou sítí k cílovému počítači, před kterým má být zatajena totožnost
odesílatele. IP spoofing slouží k vedení útoků (např. DoS) a podobně. Více informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co si představit pod názvem Kryptoměna?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG Internet Security pro 1 PC
na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 11. 2014 na e-mail amenit@amenit.cz .
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
Odsouzenec v cele smrti se ptá kata, kdy už bude konečně poprava?
"Podle toho, jak to vypadá", přemýšlí kat, "tak asi za měsíc".
"A dřív to nejde?" děsí se odsouzený.
"Za týden má přijet tchýně a já bych jí nerad potkal."
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.

