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

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 60. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

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

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Kyberzločinec ukradl z FBI tisíce kontaktů na stážisty i speciální agenty
Propalestinský útočník na svém Twitteru tvrdí, že získal databázi s 20 tisíci kontakty zaměstnanců
americké FBI a že jejich seznam umístil ve službě Cryptobin. Více...
  
Falešná reklama mBank vede z Facebooku rovnou ke kyberzločincům
Podvodná reklama mBank, která nabízí "nové internetové bankovnictví", láká klienty na falešné webové
stránky. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Jak se rychleji orientovat na přeplněné ploše Windows
Mnozí uživatelé trpí představou, že je lepší nasoukat na plochu ve Windows úplně
všechno (zástupce, soubory...) - hlavně, ať je to "rychle po ruce". Výsledným efektem
je totálně přeplněná plocha, ve které se nelze orientovat a je problém cokoliv najít.
Nejrozumnější je samozřejmě plochu uklidit, protože se na ni často nacházejí soubory
či ikony dlouhodobě nepoužívané. Pokud se Vám do úklidu nechce, může Vám pomoci
jedna drobná vlastnost ve Windows. Ať jste na ploše, nebo třeba pracujete
v průzkumníku souborů, můžete zkusit začít psát první písmenka souboru či zástupce,
které hledáte. Příklad - pokud hledáte zástupce na spuštění Wordu, stiskněte klávesu W
a v rychlém sledu pak klávesy O a R - na ploše se pak označí zástupce či soubor
začínající na „WOR“. Pokud budete mačkat opakovaně klávesu W, budou se postupně
označovat ikony, jejichž název začíná na písmeno W. Stejný princip platí i v již zmíněném
průzkumníku souborů.

Alternativní nabídka Start pro Windows 10
Po vlně odporu a nevole, kterou doprovázelo odstranění nabídky Start z Windows 8.x,
Microsoft vyslyšel volání svých uživatelů a do nejnovějších Windows 10 nabídku Start
vrátil. Není to však klasická nabídka Start, na kterou byli uživatelé zvyklí z Windows 7,
Vista a XP. Nově obsahuje náhledy dlaždicových aplikací, které přišly s Windows 8,
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programy jsou seřazeny podle abecedy a určitě bychom našli pár dalších drobností, které
konzervativním uživatelů nebudou úplně vyhovovat.
Řešením je instalace alternativní nabídky Start, tedy samostatné aplikace, která
se postará o to, aby nabídka Start vypadala stejně, jak jste byli zvyklí v předchozích
verzích Windows. Nebo aby se starému vzhledu co nejvíce přiblížila.
Asi nejlepší alternativní nabídku Start představuje aplikace Classic Shell. Mimo jiné nabízí
tři možné vzhledy a je velice dobře konfigurovatelná. Druhou zajímavou možností
je aplikace IOBit StartMenu. Tahle aplikace funguje v podstatě stejně, jako klasická
nabídka Start ve Windows 7. Třetí možnost, o které se chceme zmínit, je aplikace Start
Button. Nabídku lze také graficky měnit pomocí tzv. skinů a rovněž funguje srovnatelně
s nabídkou Start známou z Windows 7.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Matěj z Náměště nad Oslavou, kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru Sticky Password Premium pro 1 uživatele na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno pojmem "Blog"?

Správná odpověď měla být:
Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce.
Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější
nahoře). Autor se nazývá blogger (někteří Češi píší pouze jedno g), veškeré blogy a jejich vzájemné
vztahy blogosféra. Více informací naleznete zde .

Nová otázka:
Co je označováno pojmem "Hacker"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software Kaspersky Total Security  pro
1 uživatele na rok zdarma.

Odpovědi pište do 22. 2. 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

 Někde jsem četl, že je na internetu zase spousta podvodníků co z lidí tahají peníze podvodem. 
Za 200 korun Vám řeknu, jak na ně.

 
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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