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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 35. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Microsoft se na tiskové konferenci pochlubil pokrokem ve vývoji nových Windows 10
Nové Windows 10 jsou doslova nabušené novinkami - holografické brýle, nový internetový prohlížeč,
nové rozhraní - a to napříč všemi platformami od stolních PC a notebooků přes tablety až do mobilu nebo
obřího nástěnného Surface Hubu. Více...
  
Antivir pro auta? Dnešní chytrá auta se bez něj asi neobejdou
Počet "chytrých" automobilů se neustále zvyšuje a není problém je nechat vybavit připojením k internetu,
se kterým spolupracuje palubní systém, stejně jako zábavně-informační systémy nebo navigace a další
systémy stahující třeba dopravní zpravodajství. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak zrušit vyzvánění na iPadu, když Vám někdo volá na iPhone?
Nový operační systém Apple iOS 8 umožňuje v případě, kdy máte připojených více
zařízení pod jedním AppleID, aby při hovoru přicházejícím na Váš iPhone také
"vyzváněly". Tato funkce může být užitečná - pokud si hrajete v obývacím pokoji
s iPadem a iPhone je v kapse Vaší bundy v předsíni, nemusíte příchozí hovor slyšet
a iPad Vás na příchozí hovor upozorní. Funkce je dostupná, pokud jsou zařízení "blízko
sebe", například jsou obě připojena do domácí či firemní wi-fi sítě. Takže pokud jste
se svým iPhonem ve firmě a iPad leží doma, vyzvánět nebude.
Jistě si ale dokážete představit situace, kdy je vhodné tuto funkci vypnout. Funkci
deaktivujete takto:
- otevřete Nastavení ve Vašem iPhone a přejděte do položky FaceTime
- vypněte možnost Mobilní hovory na iPhonu
- uložte nastavení
Tím je funkce zdvojeného vyzvánění deaktivována.

Už jste někdy potřebovali pracovat ve Windows bez myši nebo touchpadu?
Funkce "Myš klávesnicí" je nouzová funkce, která umožní používat počítač v případech,
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kdy není k dispozici myš nebo touchpad. Zapnout funkci je možné pomocí současného
stisknutí kláves levý ALT + levý Shift + NumLock. Kurzorem se pohybuje pomocí
kláves 8-nahoru, 6-vpravo, 4-vlevo, 2-dolů. Pro vypnutí funkce se použije stejná
klávesová zkratka jako pro zapnutí.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Srba ze Vsetína, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
AVIRA Antivirus PRO pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je to zkratka používaná v elektronické komunikaci "FYI"?

Správná odpověď měla být:
FYI - anglická zkratka pro "For Your Information" - což znamená "pro tvou informaci". 
Zkratka je používána při online komunikaci. Při emailové komunikaci se tak většinou označují zprávy,
které mají příjemce o něčem informovat, ale zpravidla se neočekává žádná reakce.

Nová otázka:
Co je označováno pod pojmem "Keylogger"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software McAfee Antivirus Plus pro 1 PC
na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 2. 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

  
Jdou dva indiáni pouští a už jsou na pokraji sil. Najednou ten jeden říká druhému:

"Vystřel, možná nás někdo uslyší." Indián vystřelí, ale nikdo je neslyší.
Jdou dál a asi za půl dne se vše opakuje. Indián opět vystřelí a zase nic.

Už se schyluje k večeru a indián přesvědčuje toho druhého, ať zase vystřelí.
Ten mu na to povídá: "Nemůžu, už nemám šípy."

 
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.
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