V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.
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… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 58. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
E-mailová schránka premiéra Sobotky neodolala útoku hackerů
Do Sobotkova účtu na Seznamu se hackeři nejspíše dostali díky jednoduchému heslu, které prostě
uhodli. Více...
Počet útoků šifrovacích potvor se v roce 2015 ve firemním prostředí zdvojnásobil
Kybernetické útoky směřující na firmy v roce 2015 zahrnovaly, na rozdíl od těch cílících na uživatele,
ve větší míře zneužívání legitimního softwaru a malwaru podepsaného platným digitálním podpisem.
Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Které aplikace zabírají nejvíce místa?
Jednou z užitečných funkcí nových Windows 10, o které se moc nemluví, je možnost
nechat si zobrazit velikost instalovaných programů bez nutnosti instalovat žádnou další
aplikaci. Pomocí toho lze snadno odhalit, které programy na disku zabírají nejvíce místa.
Postupujte takto: klikněte na nabídku Start -> Nastavení -> Systém. Pak se přepněte
na záložku Aplikace a funkce. Zobrazí se seznam aplikací, který je ve výchozím stavu
řazen podle velikosti, včetně informace o tom, kolik místa na úložišti zabírají. Výhodné
je, že si lze nechat zobrazit pouze aplikace na vybraných jednotkách, a to pomocí
otevíracího menu. V dalším menu je možné aplikace řadit i podle názvu nebo data
instalace. Po kliknutí na konkrétní aplikaci ji lze přesunout na jiný disk nebo odinstalovat.
Jak v aplikaci Excel rychle přecházet na konce řádků a sloupců?
Pokud v aplikaci Excel vytvoříte rozsáhlou tabulku, budete občas potřebovat rychle
"přeskočit" na konec vyplněných buněk. Pro tuto akci stačí stisknout klávesu END a poté
stisknout šipku (postupné stisknutí kláves, nikoliv současné stisknutí!) podle směru konce
buněk (šipka vpravo - konec řádku, šipka dolů - konec sloupce). Klávesou END
si pomůžete i při označování buněk - stisknutím a přidržením kombinace kláves Shift +
END + šipka (směr šipky, kterým potřebujete označovat buňky).

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Žemlička z Meziměstí, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru
AVG Mobile Antivirus PRO pro 1 mobilní zařízení na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co je v počítačové terminologii označováno pojmem "kernel"?
Správná odpověď měla být:
Jádro operačního systému (anglicky kernel) je v informatice část operačního systému, která je zavedena
do operační paměti při startu (bootování) počítače a je jí předáno řízení. U pokročilých operačních
systémů jádro nikdy neztrácí kontrolu nad počítačem a po celou dobu jeho běhu koordinuje činnost všech
spuštěných procesů. Více informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co je označováno pojmem "VoIP"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software ESET Smart Security pro 1 PC
na rok zdarma.
Odpovědi pište do 22. 1. 2016 na e-mail amenit@amenit.cz.
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako první.

Vtip pro dobrou náladu
Medvěd svolá všechna zvířátka v lese a povídá jim:
"Dneska pojedeme na výlet." Žába po něm opakuje:
"Dneska jedeme na výlet." Medvěd povídá dál:
"Pojedeme dlouho, cesta bude náročná." Žába zase opakuje:
"Cesta bude náročná." Medvěd pokračuje:
"Vezměte si s sebou hodně jídla a pití." Žába zase opakuje:
"Vezměte si jídlo a pití." Medvěda už to hodně štve a dodává:
"A ta zelená potvora zůstane doma!" Žába na to:
"Jééé, chudák krokodýl, on se tak těšil!"
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.

