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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 45. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Kyberútok na německý parlament
Německým poslancům přišel falešný e-mail na první pohled od kancléřky Angely Merkelové. Více... 
  
Apple má problém - operační systémy MAC OS X a iOS jsou zranitelné
Operační systémy MAC OS X a iOS jsou zranitelné. Kyberzločinci z nich mohou vydolovat hesla a získat
přístupy k účtům uživatele. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak změnit velikost ikon ve Windows?
Velikost ikon na pracovní ploše lze měnit nejen skokově do tří velikostí (Ovládací panely-
>Všechny položky Ovládacích panelů->Zobrazení), ale existuje další, velice jednoduchý
způsob, který nabízí více velikostí ikon. Stačí zobrazit pracovní plochu, podržte stisknutou
klávesu Ctrl a zároveň pomocí kolečka myši směrem nahoru či dolů můžete plynule měnit
velikost ikon.
Stejným postupem můžete také měnit velikost písma v internetovém prohlížeči,
aplikacích Word, Excel a dalších.

Jak snadněji najít ukazatel myši?
Kurzor, čili "šipka myši na obrazovce" se může na monitoru vcelku lehce zatoulat. A pak
rejdíte myší sem a tam a díváte se na obrazovku, kde kurzor myši objevíte. A většinou
to chvíli trvá :)). Nechcete-li po kurzoru dlouho pátrat, aktivujte si funkci, která Vám
pomůže kurzor najít.
V Ovládacích panelech vyberte položku Myš a otevřete ji poklepáním. Pak se přepněte
na kartu Možnosti ukazatele a dole zatrhněte volbu Ukázat umístění ukazatele po stisknutí
klávesy Ctrl. Změny uložte kliknutím na OK. Nyní, když kdykoliv a v jakémkoliv programu
stisknete klávesu Ctrl, objeví se kolem kurzoru myši kolečko a Vy ho tak snadno najdete.

 

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=yjo7d7ZuSNuIHAuFrmR2HKYYkQlzwTgwNwIwaDQOytQL48WHLHMjNg%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=214338804214093
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=196858752633148
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=1848092833079
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=208167910585798
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=232386214659017


Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Sidlar (jméno bylo uvedeno bez diakritiky) z Popradu, kterému
tímto gratulujeme k výhře softwaru  Avira Antivirus Pro pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno v počítačové terminologii pojmem "URL"?

Správná odpověď měla být:
URL - celým názvem Uniform Resource Locator ("jednotná adresa zdroje") je řetězec znaků
s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu
dokument nebo služba) na Internetu. Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je označováno v počítačové terminologii pojmem "Defragmentace"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Sticky Password Premium pro
1 PC na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 7. 2015 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

 Bill Gates přijel na Floridu a hned začal vybalovat lyže. Recepční mu říká:
"Ale pane, tady jsme na Floridě, tady žádný sníh není."

"Vím, je to zařízený, sníh mi přivezou až zítra."
 

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=62508745908541
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=26627435044498
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=213386142845916
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=50652152865117
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=152732803899288
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=76506818479336
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=TXp9CLizbd6nhdXRLa1tOmkUKcyX3MUwkIUr2tascGibw22e4mK5v45L3w0We1EwP1peAEEQdYc%2bAjkpt8CM0l8wDinPXEXPxLLSRv6KgONiVLfVmLEU2A%3d%3d

