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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 31. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Šifrovací potvora znovu v novém kabátě - tentokrát jako výzva k úhradě dluhu v bance
Začala se šířit nová varianta podvodného emailu, který má v příloze škodlivý kód šifrující data na disku.
Obsahem zprávy je výzva k uhrazení dluhu v nejmenované bance. Více... 
  
Podvodný email od České pošty a jemu podobné - jak alespoň trochu omezit riziko?
Většina podvodných e-mailů ala "Česká pošta" či "exekutoři" spoléhá mimo důvěřivosti lidí ještě na jednu
drobnost - díky výchozímu nastavení Windows uživatelé nevidí skutečnou příponu souboru, který
je v příloze emailu. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Kopie obrazovky na chytrém telefonu či tabletu
Občas se hodí na chytrém telefonu či tabletu s Androidem vytvořit kopii obrazovky, tzv.
screenshot. Důvodů proč chtít udělat kopii obrazovky je celá řada, například můžete chtít
přátelům ukázat, kam až jste se dostali v nějaké hře, nebo kde jste se v ní naopak
"zasekli" a nemůžete se hnout dál nebo máte problém s nastavením systému a přítel
vám může poslat kopii obrazovky s požadovaným nastavením.
Na zařízeních se systémem Android 4 a vyšším existuje jednoduchá možnost, jak
screenshot vyrobit. Není k tomu zapotřebí žádná další aplikace, stačí pouze současně
stisknout kombinaci tlačítek pro snížení hlasitosti telefonu a tlačítko pro vypnutí. Ozve
se zvuk fotoaparátu a screenshot je na světě! Obrázek se uloží do galerie obrázků
a bezprostředně po pořízení se v horní stahovací liště Androidu objeví informace
o uložení screenshotu. Pomocí funkce sdílení pak můžete obrázek odeslat třeba emailem.

Klávesové zkratky v kancelářských programech MS Office
Klávesové zkratky, které lze používat například v kancelářských programech MS Office,
mohou usnadnit život a podstatně zrychlit práci v programech. Většina zkratek je navíc
univerzální a lze je používat i v jiných aplikacích. Mezi nejčastěji používané zkratky patří:
CTRL+N vytvoří nový dokument

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=yjo7d7ZuSNtwZhDkBfk8rXrZdoJGFUelN1jZ0n%2fPhtDz4P6WDB7Yyg%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=217161669772529
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=60515102190882
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=72301461393817
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=186062042734762
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=122171711537081


CTRL+O vyvolá dialog pro otevření dokumentu
CTRL+W, CTRL+F4 zavře aktivní okno
Další klávesové zkratky uvedeme v příštích číslech IT Kompasu.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z více správných
odpovědí byl vylosován pan Pokorný z Jilemnice, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru AVG
Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co si představit pod názvem Kryptoměna?

Správná odpověď měla být:
Kryptoměna je typ digitální měny, která se opírá o kryptografii pro řetězení digitálních podpisů
jednotlivých převodů, peer-to-peer sítě a decentralizace. Nejznámější a nejrozšířenější kryptoměnou
je Bitcoin. Více informací naleznete zde .

Nová otázka:
Co je označováno pojmem "Tethering"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Avira Internet Security Suite pro
1 PC na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 12. 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

  
"Mám velké trápení se ženou. Denně chodí spát až kolem třetí ráno." 

"A co do té doby dělá?" 
"Čeká, až se vrátím z hospody!"

 
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=110832449157962
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=10624376111275
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=49256074905627
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=40542686112940
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=6012309045855
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=157145422442030
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=5gBoDQOYYCTagkLniXdCIlnwbPySMLssaAsoG8o7N3U8kp4BxBfcSZBcNlc9ghX4efCnq6ga6o1yc2iIKS7iIdZqXpU5zs6X

