V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

IT KOMPAS

… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 52. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Agresivní malware zahlcuje uživatele Androidu reklamou
Nový malware, pojmenovaný Kemoge, zahlcuje zařízení s operačním systémem Android nechtěnou
reklamou. Více...
Počet kybernetických útoků stále roste a firmy i jednotlivci jsou proti nim stále bezbrannější
Experti na počítačovou bezpečnost na pražské konferenci HackerFest 2015 varovali před rostoucím
počtem kybernetických útoků. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Jak na usnadnění ovládání Windows z jednoho místa?
Ve verzích operačního systému Windows 7 až 10 lze nastavit ovládání počítače z jednoho
místa. Stačí si pomocí dále uvedeného postupu spustit tzv. Super ovládací panel
a na počítači získáte rázem celkem 235 nástrojů k ovládání Windows. Klikněte pravým
tlačítkem myši na pracovní ploše a vyberte volbu Nový › Složka. Do řádku pro název
vložte - Super ovládací panel.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
a potvrďte tlačítkem Enter. Nyní již stačí pouze otevřít nově vzniklou ikonu a můžete
začít používat vše, co v ovládacích nástrojích potřebujete.
Jak rychle zarovnávat do bloku v Microsoft Office?
Úprava vzhledu zejména v Microsoft Wordu je důležitá jak pro přehlednost dokumentu,
tak i pro oko čtenáře. Jednou ze základních úprav je zarovnání do bloku. Text, který
chcete do bloku zarovnat, označte myší nebo stačí mít umístěný kurzor v textu a pak
pomocí ikony v panelu nástrojů nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + J jej zarovnáte.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Hrabal ze Zlínska, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
Kaspersky Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co umí technologie "Webcam Protection" v produktu Kaspersky Internet Security?
Správná odpověď měla být:
Technologie Webcam Protection v produktu Kaspersky Internet Security zabrání zločincům ve sledování
Vaší činnosti prostřednictvím Vaší webové kamery. Více informací k vlastnostem produktu Kaspersky
Internet Security naleznete zde.
Nová otázka:
Co je v počítačové terminologii nazýváno pojmem Firmware?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Avira Antivirus Pro pro 1 PC
na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 10. 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
Lupič vykrádá barák a přitom slyší, jak někdo říká: "Ježíš tě vidí."
Lupič se poohlédne kolem sebe a pokračuje v loupení.
Za chvilku se ozve znovu: "Ježíš tě vidí."
Zloděj zahlédne papouška a řekne mu: "Zavři zobák, ty mě vůbec nezajímáš."
Lupič krade dál a znovu se ozve: "Ježíš tě vidí."
Chlap jde naštvaně na papouška. Ten dodá: "Ježíš je náš pitbul."
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.

